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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
που ορίζονται στη διακήρυξη. 

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

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

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

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

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς 
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και 
εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα 
στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να 
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Ορών, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Έργου. 
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1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα τρίτων). 
 

1.3.10 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους. 
 

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

 
1.3.12 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

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

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

1.3.13 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

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

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 
1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 
 

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

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  
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(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

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

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου 
(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

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

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
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1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
 
1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

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

 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 

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

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

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

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Εργου. 

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

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των 
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης 
ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την 
περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

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

τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

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

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

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

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 
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1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

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

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κλπ 

 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
 
     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

  DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 
  
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
 

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  
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     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
 
 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου 

 
 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 ∙ οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 ∙ οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 ∙ εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

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

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Ομάδα Α΄: Χωματουργικά, καθαιρέσεις 
 
Άρθρο Α1 – ΟΙΚ 22.23: Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 5,60€ 
 
 
Άρθρο Α2 – ΟΙΚ 22.45: Αποξηλωση ξυλίνων η σιδηρών κουφωμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή 

πλαισίου. 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 16,80€ 

 
 
Άρθρο Α3 – ΟΙΚ 22.20: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 

(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστόλιθου, 
κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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Άρθρο Α3.1 – ΟΙΚ 22.20.01: Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή νια την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 7,90€ 
 
 
Άρθρο Α4 – ΟΙΚ 22.04: Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02¬02-01 "Τοπική 
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

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

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 15,70€ 
 
 
Άρθρο Α5 – ΟΙΚ 23.03: Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303 
 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από 

μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 

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

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

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 5,60€ 
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Άρθρο Α6 – ΟΙΚ 22.56: Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 
 
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλην σκελετών στεγών) σε 

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

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

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 0,35€ 
 
 
Άρθρο Α7 – ΥΔΡ 3.15: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 

υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6065 
 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων 

αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός 
κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών. 

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη στην μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως 
σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του 
υπολοίπου όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της 
σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, 
εντός των προβλεπόμενων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 

 
Άρθρο Α7.1 - ΥΔΡ3.15.01: Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 1,24€ 
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Ομάδα Β: Σκυροδέματα 
 
Άρθρο Β1 – ΟΔΟ Β-51: Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2921 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας 

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

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και 
τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων 

υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις 

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

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση 

έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 9,60€ 

 
 
Άρθρο Β2 – ΟΙΚ 32.01: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
 

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 
"Διάστρωση σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακό συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-
00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών 
κατασκευών". 

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η 
απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα 
(πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται 
ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 

στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
 
Άρθρο Β2 – ΟΙΚ 32.01.03: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Ογδόντα τέσσερα ευρώ 

Αριθμητικώς: 84,00€ 
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Άρθρο Β2.2 – ΟΙΚ 32.01.04: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Ενενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 90,00€ 

 
 
Άρθρο Β3 – ΟΙΚ 38.20: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 

διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων 
δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει 
αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα 
περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, 
τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά 
διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και 
το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
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Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 
ακόλουθα: 

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

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έρνου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας. 

 Πεδίο εφαρμογής   
Ονομ. 

διάμετρος 
(mm) 

Ράβδοι Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

Ονομ. 
διατομή 
(mm ) 

Ονομ. 
μάζα/ 
μέτρο 
(kg/m) 

 B500C B500A B500C B500A B500C   
5,0  ν  ν  19,6 0,154 
5,5  ν  ν  23,8 0,187 
6,0 ν ν ν ν ν 28,3 0,222 
6,5  ν  ν  33,2 0,260 
7,0  ν  ν  38,5 0,302 
7,5  ν  ν  44,2 0,347 
8,0 ν ν ν ν ν 50,3 0,395 
10,0 ν  ν  ν 78,5 0,617 
12,0 ν  ν  ν 113 0,888 
14,0 ν  ν  ν 154 1,21 
16,0 ν  ν  ν 201 1,58 
18,0 ν     254 2,00 
20,0 ν     314 2,47 
22,0 ν     380 2,98 
25,0 ν     491 3,85 
28,0 ν     616 4,83 
32,0 ν     804 6,31 
40,0 ν     1257 9,86 
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• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 
 
 
 
 
 
Άρθρο Β3.1 – ΟΙΚ 38.20.03: Δομικά πλέγματα B500C 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Ένα ευρώ και ένα λεπτό του ευρώ 
Αριθμητικώς: 1,01€ 
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Ομάδα Γ: Τοιχοποιίες, επιχρίσματα 
 
Άρθρο Γ1 – ΟΙΚ 71.21: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7121 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, 

πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη 
στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 13,50€ 
 
 
Άρθρο Γ2 – ΟΙΚ 71.31: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7131 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από 
το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03¬01-00 "Επιχρίσματα 
με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 11,20€ 
 
 
Άρθρο Γ3 – ΟΙΚ 78.34: Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809 
 
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες 

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
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β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των 
πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης 
διατομής και αισθητικού αποτελέσματος  

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης 
της επιλογής της Υπηρεσίας.  
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 22,50€ 
 
 
Άρθρο Γ4 – ΟΙΚ 46.02: Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm 

 
Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που 

καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων 
6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από 
οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα 
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί 
τόπου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 

Άρθρο Γ4.1 – ΟΙΚ 46.02.02: Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4642 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 22,50€ 
 
Άρθρο Γ4.2 – ΟΙΚ 46.02.04: Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4644 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 47,50€ 
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Ομάδα Δ΄: Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) 
 
Άρθρο Δ1: Αφοδευτήρας με καζανάκι υψηλής πίεσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 
 
Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη VITRUS CHINA ειδών 

υγιεινής, δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ.2.4. 
του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.NHS-3-1970. Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα 
επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες αυτού, πρέπει να είναι σύμφωνα µε το κεφ.3. και 
πιν.1. του ίδιου Προτύπου. 

Η λεκάνη θα είναι "καθήμενου τύπου" (al anglaise) και θα φέρει υδραυλική 
έμφραξη, δηλαδή σιφόνι του οποίου η χάραξη θα είναι τέτοια, που θα διευκολύνει την 
απόπλυση.  

Το σιφόνι της λεκάνης δεν θα φέρει στόμιο αερισμού. 
Το πίσω μέρος των χειλών του καθίσματος της λεκάνης θα είναι διαμορφωμένο 

σε στόμιο για τον σωλήνα νερού απόπλυσης. 
Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες στήριξής της, τα παρεµβύσµατα, το 

δοχείου πλύσης και πλαστικό καλύμματα ισχυρής κατασκευής. 
Η λεκάνη θα είναι λευκή με πλαστικό κάθισμα από ενισχυμένη πλαστική ύλη, 

άθραυστο, κατάλληλο για το σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευκού. 
Συνοδεύονται από καζανάκι από πολυαιθυλένιο επιτοίχιου τύπου, πλήρες, υψηλής 

πίεσης, χωρητικότητας 9 lt με επιχρωμιωμένη πλάκα ενεργοποίησης της βαλβίδας με 
πίεση και κάλυμμα. Το δοχείο πλύσης θα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιστική βαλβίδα και 
σύνδεση DN15 και έξοδο Φ32mm. 

Ενδεικτικός τύπος: IDEAL STANDARD - BALI ή ισοδύναμος 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
Τιμή Εμπορίου 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 300,00€ 

 
 
Άρθρο Δ2: Νιπτήρας με κολώνα, αναμικτική μπαταρία και καθρέπτη με ντουλαπάκι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 
 
Οι νιπτήρες προβλέπονται από λευκή πορσελάνη VITRUS CHINA ειδών 

υγιεινής, με κολώνα και αναμικτική μπαταρία, κατάλληλοι για επιτοίχια τοποθέτηση. 
Θα συνοδεύονται από καθρέπτη με ντουλάπι στο ίδιο χρώμα. 

Στο άρθρο περιλαμβάνονται και τα εξής: 
α. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και μοχλό χειρισμού, επιχρωμιωμένη.  
β. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφόνι 1¼" με σωλήνα συνδέσεως προς το 

δίκτυο αποχετεύσεως με ροζέτα. 
γ. Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του κρουνού με τα δίκτυα θερμού 

και κρύου νερού με τα απαραίτητα ρακόρ. 
Διαστάσεις: 56x44cm 
Ενδεικτικός τύπος: IDEAL STANDARD BALI ή ισοδύναμος 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
Τιμή Εμπορίου 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 300,00€ 

 
 
Άρθρο Δ3: Υλικά (σωλήνες, βάνες, σιφώνια, κλπ) και εργασίες σύνδεσης ειδών υγιεινής 

με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 
 
Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά όπως 

σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (πλαστικοί ή/και μεταλλικοί), βάνες κλπ για την 
ορθή και πλήρη λειτουργία του νιπτήρα μαζί με την έντεχνη εργασία για την 
συναρμολόγηση αυτών. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εκατό ευρώ 
Αριθμητικώς: 100,00€ 

 
 

Άρθρο Δ4 – ΥΔΡ 12.14: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 

80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -
peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 
σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum 
Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 
4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων 
ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 
τιμή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 
τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = 
για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
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Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και 
οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 

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

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των 
ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και 
ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των 
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς 
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του 
δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός 
των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 
Άρθρο Δ4.1 – ΥΔΡ 12.14.01: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 
Άρθρο Δ4.1.1 – ΥΔΡ 12.14.01.01: Ονομ. διαμέτρου DN 63mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10atm 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 4,60€ 

 
 
Άρθρο Δ5: Καλώδιο μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού σήματος 10 ζευγών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-48 
 

Καλώδιο μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού σήματος 10 ζευγών συνεστραμμένο ανά 

ζεύγη, τοποθετημένο μέσα σε πλαστικό σωλήνα για την προστασία του, με την προμήθεια 

και την προσκόμιση των υλικών και των μικροϋλικών επί τόπου του έργου και τις 

εργασίες τοποθέτησης εντός του καναλιού που έχει ανοιχθεί γι’ αυτό το σκοπό. Θα 
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πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές για την παράδοση του 

καλωδίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τρέχων μέτρο (m). 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς: 5,00€ 
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Όμάδα Ε’: Επενδύσεις, επιστρώσεις 
 

Άρθρο Ε1 – ΟΙΚ 73.33: Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων 
με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου. 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) και εργασία τοποθέτησης. 

 
Άρθρο Ε1.1 – ΟΙΚ 73.33.03: Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 

40x40 cm 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Σαράντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 47,25€ 

 
 
Άρθρο Ε2 – ΟΙΚ 73.34: Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 

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

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

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) και εργασία τοποθέτησης. 
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Άρθρο Ε2.1 – ΟΙΚ 73.34.01: Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
20x20 cm 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 49,25€ 
 
 
Άρθρο Ε3 – σχ.ΟΙΚ 79.47: Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 70 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
 
Θερμομόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριάντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς: 35,00€ 
 
 
Άρθρο Ε4 – σχ.ΟΙΚ 79.40: Επένδυση τοίχων ή οροφών με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 
50 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940 
 
Επένδυση τοίχων ή οροφών με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 

50 kg/m3, στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 13,50€ 
 
 
Άρθρο Ε5 – ΟΙΚ 73.35: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
 
Περιθώρια (σσβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και 

διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με 
τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 4,50€ 
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Ομάδα Στ΄: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 
 
Άρθρο Στ1 – ΟΙΚ 62.60: θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
Άρθρο Στ1.1 – ΟΙΚ 62.60.03: Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς 

φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 335,00€ 

 
 
Άρθρο Στ2: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου δίφυλλη ανοιγόμενη με διπλό υαλοπίνακα 

με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό φεγγίτη, 
αυτόματη με κλειδαριά ηλεκτρική, πληκτρολόγιο και μαγνητικά κλειδιά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6504 
 
Δίφυλλη ανοιγόμενη με μεντεσέδες πόρτα εισόδου κτιρίου κατασκευασμένη από 

προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις 
εκάστοτε απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm. Η 
πόρτα θα διαθέτει αυτόματη ηλεκτρική κλειδαριά η οποία θα χειρίζεται από 
ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και μαγνητικά κλειδιά. 

Άνωθεν της πόρτας θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης κατασκευασμένος και αυτός 
από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες και διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon στο 
ενδιάμεσο διαστάσεως 5-16-4mm. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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Άρθρο Στ2.1: Πόρτα 2,05x2,30m & φεγγίτης 2,05x0,45m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Χίλια πεντακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 1500,00€ 

 
Άρθρο Στ2.2: Πόρτα 1,75x2,20m & φεγγίτης 1,75x0,60m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 1375,00€ 

 
 
Άρθρο Στ3: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου μονόφυλλη ανοιγόμενη με διπλό 

υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό 
φεγγίτη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502 
 
Μονόφυλλη ανοιγόμενη με μεντεσέδες πόρτα εισόδου κτιρίου κατασκευασμένη 

από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις 
εκάστοτε απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm. 

Άνωθεν της πόρτας θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης κατασκευασμένος και αυτός 
από προφίλ αλουμινίου και διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεως 
5-16-4mm. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 
Άρθρο Στ3.1: Πόρτα 0,95x2,20m & φεγγίτης 0,95x0,60m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Χίλια ευρώ 
Αριθμητικώς: 1000,00€ 

 
 
Άρθρο Στ4: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου δίφυλλη ανοιγόμενη με διπλό υαλοπίνακα 

με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό φεγγίτη και 
δύο εκατέρωθεν πλαϊνά σταθερά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6504 
 
Δίφυλλη ανοιγόμενη με μεντεσέδες πόρτα εισόδου κτιρίου κατασκευασμένη από 

προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις 
εκάστοτε απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm. 

Πλευρικά της πόρτας θα κατασκευαστούν δύο σταθερά τμήματα εκατέρωθεν 
αυτής από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες και διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon στο 
ενδιάμεσο διαστάσεως 5-16-4mm βάση της μελέτης και της ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00. 

Άνωθεν της πόρτας και των δύο σταθερών πλευρικών τμημάτων θα υπάρχει 
σταθερός φεγγίτης κατασκευασμένος και αυτός από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες 
και διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεως 5-16-4mm. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 
Άρθρο Στ4.1: Πόρτα 1,85x2,20m & φεγγίτης 1,85x0,50m - σταθερά 0,50x2,20m & 

φεγγίτη 0,50x0,50m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 1650,00€ 

 
 
Άρθρο Στ5: Είσοδος από προφίλ αλουμινίου μονόφυλλη συρόμενη με διπλό υαλοπίνακα 

με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-10-4mm και σταθερό φεγγίτη και 
πλευρικά σταθερό φύλλο με φεγγίτη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6511 
 
Μονόφυλλη συρόμενη πόρτα κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου με 

θερμογέφυρες, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της 
μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με 
αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-10-4mm. 

Πλευρικά της πόρτας θα κατασκευαστεί σταθερό τμήμα από προφίλ αλουμινίου 
με θερμογέφυρες και διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεως 4-10-
4mm βάση της μελέτης και της ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00. 

Άνωθεν της πόρτας και του σταθερού πλευρικού τμήματος θα υπάρχει σταθερός 
φεγγίτης κατασκευασμένος και αυτός από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες και διπλό 
υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεως 4-10-4mm. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 
Άρθρο Στ5.1: Πόρτα 1,25x2,20m & φεγγίτης 1,25x1,75m - σταθερό 1,90x2,20m & 

φεγγίτη 1,90x1,75m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 1250,00€ 

 
 
Άρθρο Στ6: Σταθερό φύλλο από προφίλ αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα με αέριο argon 

στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm και σταθερό φεγγίτη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502 
 
Σταθερό φύλλο κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες, 

προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της μελέτης και την 
ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με αέριο argon στο 
ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm. 

Άνωθεν σταθερού τμήματος θα υπάρχει επίσης σταθερός φεγγίτης 
κατασκευασμένος και αυτός από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες και διπλό 
υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεως 5-16-4mm. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Άρθρο Στ6.1: Σταθερό 2,00x2,10m & φεγγίτη 2,00x0,45m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 975,00€ 

 
 
Άρθρο Στ7: Σταθερό υαλοστάσιο από προφίλ αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα με αέριο 

argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502 
 
Σταθερό υαλοστάσιο κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου με θερμογέφυρες, 

προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της μελέτης και την 
ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με αέριο argon στο 
ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 
Άρθρο Στ7.1: Σταθερό 2,80x7,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Χίλια διακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 1200,00€ 

 
 
Άρθρο Στ8: Παράθυρο από προφίλ αλουμινίου ανοιγόμενο και ανακλινόμενο με διπλό 

υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 
 
Δίφυλλο ανοιγόμενο με μεντεσέδες παράθυρο κατασκευασμένο από προφίλ 

αλουμινίου με θερμογέφυρες, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς θερμομονωτικούς 
υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 5-16-4mm. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 
Άρθρο Στ8.1: Διάστασης 1,25x0,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 275,00€ 
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Άρθρο Στ9: Παράθυρο δίφυλλο ανοιγόμενο από PVC με διπλό υαλοπίνακα με αέριο 
argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4, σίτα και ρολό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 
 
Δίφυλλο ανοιγόμενο με μεντεσέδες και ανακλινόμενο παράθυρο 

κατασκευασμένο από PVC, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς θερμομονωτικούς 
υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4mm. 

Σίτες κινητές αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την 
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετημένες σε αυτόματου μαζέματος ρολό στο άνω 
τμήμα του ανοίγματος και προφίλ PVC στο κάτω μέρος τους, ανοιγόμενες προς τα κάτω. 

Ρολό σκίασης από PVC αναρτημένο επί οριζόντιου άξονα στο άνω τμήμα του 
ανοίγματος, ξεδιπλώμενο προς τα κάτω και ιμάντα με τον οποίο δίδεται κίνηση στο ρολό 
για να ανοιγοκλείνει. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 
Άρθρο Στ9.1: Διάστασης 1,15x1,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τετρακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 450,00€ 

 
Άρθρο Στ9.2: Διάστασης 1,35x1,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια τριάντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 530,00€ 

 
Άρθρο Στ9.3: Διάστασης 1,30x1,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια είκοσι ευρώ 
Αριθμητικώς: 520,00€ 

 
Άρθρο Στ9.4: Διάστασης 1,25x1,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τετρακόσια εξήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 460,00€ 

 
Άρθρο Στ9.5: Διάστασης 1,40x1,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια σαράντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 540,00€ 
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Άρθρο Στ10: Παράθυρο μονόφυλλο ανοιγόμενο από PVC με διπλό υαλοπίνακα με αέριο 
argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4, σίτα και ρολό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 
 
Μονόφυλλο ανοιγόμενο με μεντεσέδες και ανακλινόμενο παράθυρο 

κατασκευασμένο από PVC, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς θερμομονωτικούς 
υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4mm. 

Σίτες κινητές αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την 
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετημένες σε αυτόματου μαζέματος ρολό στο άνω 
τμήμα του ανοίγματος και προφίλ PVC στο κάτω μέρος τους, ανοιγόμενες προς τα κάτω. 

Ρολό σκίασης από PVC αναρτημένο επί οριζόντιου άξονα στο άνω τμήμα του 
ανοίγματος, ξεδιπλώμενο προς τα κάτω και ιμάντα με τον οποίο δίδεται κίνηση στο ρολό 
για να ανοιγοκλείνει. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 
Άρθρο Στ10.1: Διάστασης 0,95x1,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τετρακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 450,00€ 

 
Άρθρο Στ10.2: Διάστασης 1,20x1,10m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριακόσια ογδόντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 380,00€ 

 
 
Άρθρο Στ11: Μπαλκονόπορτα δίφυλλη ανοιγόμενη από PVC με διπλό υαλοπίνακα με 

αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4, σίτα και ρολό 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 
 
Δίφυλλη ανοιγόμενη με μεντεσέδες και ανακλινόμενη μπαλκονόπορτα 

κατασκευασμένη από PVC, προσαρμοσμένων διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, με διπλούς θερμομονωτικούς 
υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4mm. 

Σίτες κινητές αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την 
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετημένες σε αυτόματου μαζέματος ρολό στο άνω 
τμήμα του ανοίγματος και προφίλ PVC στο κάτω μέρος τους, ανοιγόμενες προς τα κάτω. 

Ρολό σκίασης από PVC αναρτημένο επί οριζόντιου άξονα στο άνω τμήμα του 
ανοίγματος, ξεδιπλώμενο προς τα κάτω και ιμάντα με τον οποίο δίδεται κίνηση στο ρολό 
για να ανοιγοκλείνει. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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Άρθρο Στ11.1: Διάστασης 1,35x2,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εξακόσια εβδομήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 670,00€ 

 
Άρθρο Στ11.2: Διάστασης 1,55x2,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εξακόσια ογδόντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 680,00€ 

 
Άρθρο Στ11.3: Διάστασης 1,40x2,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εξακόσια εβδομήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 670,00€ 

 
Άρθρο Στ11.4: Διάστασης 1,30x2,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εξακόσια τριάντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 630,00€ 

 
Άρθρο Στ11.5 Διάστασης 1,50x2,70m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Επτακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 700,00€ 

 
 
Άρθρο Στ12: Παράθυρο από προφίλ αλουμινίου ανοιγόμενο και ανακλινόμενο με διπλό 

υαλοπίνακα με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 4-16-4mm και σίτα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 
 
Μονόφυλλο έως πλάτους 0,60m και από εκεί και άνω δίφυλλο ανοιγόμενο με 

μεντεσέδες και ανακλινόμενο παράθυρο κατασκευασμένο από PVC, προσαρμοσμένων 
διαστάσεων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-
00, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με αέριο argon στο ενδιάμεσο διαστάσεων 
4-16-4mm. 

Σίτες κινητές αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την 
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετημένες σε αυτόματου μαζέματος ρολό στο άνω 
τμήμα του ανοίγματος και προφίλ PVC στο κάτω μέρος τους, ανοιγόμενες προς τα κάτω. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

Άρθρο Στ12.1: Διάστασης 0,50x0,85m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Διακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 200,00€ 
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Άρθρο Στ12.2: Διάστασης 1,05x0,60m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Διακόσια ενενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 290,00€ 

 
Άρθρο Στ12.3: Διάστασης 0,50x0,85m 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Διακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 200,00€ 
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Ομάδα Ζ’: Λοιπά, τελειώματα 
 
Άρθρο Ζ1 – ΟΙΚ 77.81: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος 

με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 
 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος 

με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος 
υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο 
στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
Άρθρο Ζ1.1 – ΟΙΚ 77.81.02: Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων 

αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκατέσσερα ευρώ 
Αριθμητικώς: 14,00€ 

 
 
Άρθρο Ζ2 – ΟΙΚ 77.80: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02¬00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του 
τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
Άρθρο Ζ2.1 – ΟΙΚ 77.80.03: Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων 
αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 9,50€ 
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Άρθρο Ζ3 – ΟΙΚ 77.82: Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7787 
 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώματος υδατικής 

διασποράς σε δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, σύμφωνα 
με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, 
διάστρωση υλικού υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματοακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 11,80€ 
 
 
Άρθρο Ζ4 – ΟΙΚ 77.20: Αντισκωριακές βαφές 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
Άρθρο Ζ4.1 – ΟΙΚ 77.20.01: Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός 

συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 
 
Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και 

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

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 2,20€ 
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Άρθρο Ζ4.2 – ΟΙΚ 77.20.05: Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή 
στυρενιο- ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού 
 
Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργα-σμένων μεταλλικών επιφανειών, 

με αντιδιαβρωτικά υποστρώματα ενός ή δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 100 μικρά. 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 2,20€ 

 
 
Άρθρο Ζ5 – σχ.ΟΙΚ 79.03: Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, 

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί 
τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 7,50€ 
 
 
Άρθρο Ζ6: Αποξήλωση υπάρχοντων δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Στο υπάρχον κτίριο και στα τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος) θα 

αποξηλωθεί η υπάρχουσα εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων όπου δεν 
χρειάζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κύριου του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
οι καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων είτε είναι εμφανείς είτε είναι εντός του 
τοίχου. Επίσης θα αποξηλωθούν και όλοι οι διακόπτες και οι πρίζες (ισχυρών και 
ασθενών) καθώς και τα κανάλια στα οποία τρέχουν οι εξωτερικές καλωδιώσεις. Εν 
συνεχεία θα προετοιμαστεί η τοιχοποιία για τον τελικό χρωματισμό από τις ατέλειες που 
θα μείνουν από την αποξήλωση. 

 
Τιμή σε τεμάχιο (τεμ) για την συνολική αποξήλωση ισχυρών και ασθενών 

ρευμάτων του κτιρίου. 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Χίλια πεντακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 1500,00€ 
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Άρθρο Ζ7 – ΟΙΚ 77.17: Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 
 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις 

ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης 
στρώσης, διασταυρούμενης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και 
ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας 
επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές 
λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου 
προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού 
σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

Άρθρο Ζ7.1 – ΟΙΚ 77.17.01: Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 

 
ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 3,40€ 
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Ομάδα H: Εξοπλισμός κλιματισμού 
 
Άρθρο Η1 - Ν8552.92.15: Συγκρότημα υδρόψυκτων εξωτερικών μονάδων VRV, 

ενδεικτικού τύπου RAS-20FXSNHE (12+8), με ονομαστική απόδοση στην ψύξη 
56 kW και στην θέρμανση 63 kW 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 37 - 100,00%  

 
Σύστηµα κλιµατισµού αερόψυκτο, απ΄ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούµενο, 

πολλαπλών κλιµατιζόµενων ζωνών, µεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant 
Volume Inverter Type) µε ψυκτικό µέσο R-410a, ενδεικτικού τύπου RAS-20FXSNHE 
(12+8), με ονομαστική απόδοση στην ψύξη 56 kW και στην και στην θέρμανση 63 kW 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 7.850,00€ 

 
 
Άρθρο Η2 - ΑΤΗΕ Ν8531.15.1: Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς 

τοποθέτησης, δαπέδου ενδεικτικού τύπου RPF-1.0FSN2E, με ονομαστική 
απόδοση στην ψύξη 2,8kW και στην θέρμανση 3,2kW. Περιλαμβάνει τοπικό 
χειριστήριο VRV και αποχέτευση συμπυκνωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 32 – 100% 
 
Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς τοποθέτησης, δαπέδου 

ενδεικτικού τύπου RPF-1.0FSN2E, με ονομαστική απόδοση στην ψύξη 2,8kW και στην 
θέρμανση 3,2kW. Περιλαμβάνει τοπικό χειριστήριο VRV και αποχέτευση 
συμπυκνωμάτων, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 565,00€ 

 
 
Άρθρο Η3 - ΑΤΗΕ Ν8531.15.2: Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς 

τοποθέτησης, δαπέδου ενδεικτικού τύπου RPF-1.5FSN2E, με ονομαστική 
απόδοση στην ψύξη 4,0kW και στην θέρμανση 4,8kW. Περιλαμβάνει τοπικό 
χειριστήριο VRV και αποχέτευση συμπυκνωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 32 – 100% 
 
Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς τοποθέτησης, δαπέδου 

ενδεικτικού τύπου RPF-1.5FSN2E, με ονομαστική απόδοση στην ψύξη 4,0kW και στην 
θέρμανση 4,8kW. Περιλαμβάνει τοπικό χειριστήριο VRV και αποχέτευση 
συμπυκνωμάτων, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
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τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 575,00€ 

 
 
Άρθρο Η4 - ΑΤΗΕ Ν8531.15.3: Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς 

τοποθέτησης, δαπέδου ενδεικτικού τύπου RPF-2.0FSN2E, με ονομαστική 
απόδοση στην ψύξη 5,6kW και στην θέρμανση 6,3kW. Περιλαμβάνει τοπικό 
χειριστήριο VRV και αποχέτευση συμπυκνωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 32 – 100% 
 
Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς τοποθέτησης, δαπέδου 

ενδεικτικού τύπου RPF-2.0FSN2E, με ονομαστική απόδοση στην ψύξη 5,6kW και στην 
θέρμανση 6,3kW. Περιλαμβάνει τοπικό χειριστήριο VRV και αποχέτευση 
συμπυκνωμάτων, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία   

 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εξακόσια δέκα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 615,00€ 

 
 
Άρθρο Η5 - ΑΤΗΕ Ν8531.15.4: Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς 

τοποθέτησης, δαπέδου ενδεικτικού τύπου RPF-2.5FSN2E, με ονομαστική 
απόδοση στην ψύξη 7,1kW και στην θέρμανση 8,5kW. Περιλαμβάνει τοπικό 
χειριστήριο VRV και αποχέτευση συμπυκνωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 32 – 100% 
 
Εσωτερική κλιματιστική μονάδα VRV, εμφανούς τοποθέτησης, δαπέδου 

ενδεικτικού τύπου RPF-2.5FSN2E, με ονομαστική απόδοση στην ψύξη 7,1kW και στην 
θέρμανση 8,5kW. Περιλαμβάνει τοπικό χειριστήριο VRV και αποχέτευση 
συμπυκνωμάτων, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εξακόσια σαράντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 640,00€ 
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Άρθρο Η6 - ΑΤΗΕ Ν8531.15.5: Κεντρικό χειριστήριο VRV ελεγκτή με οθόνη υγρών 
κρυστάλλων 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 32 – 100% 
 
Κεντρικό χειριστήριο VRV για τον έλεγχο είτε 16 εσωτερικών μονάδων, είτε 8 

group των 16 μονάδων σύνολο 128 εσωτερικές μονάδες, δηλαδή υλικά, όργανα, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια δέκα ευρώ 
Αριθμητικώς: 510,00€ 

 
 
Άρθρο Η7 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.1: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 

(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ31,8 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και 
μονώσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 31,8 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαεννέα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 19,10€ 

 
 
Άρθρο Η8 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.2: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 

(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ25,4 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 25,4 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 18,70€ 
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Άρθρο Η9 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.3: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 
(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ22,2 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και 
μονώσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 22,2 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 17,90€ 

 
 
Άρθρο Η10 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.4: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 

(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ19,1 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 19,1 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαεπτά ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 17,05€ 

 
 
Άρθρο Η11 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.5: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 

(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ15,9 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 15,9 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 15,80€ 
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Άρθρο Η12 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.6: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 
(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ12,7 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 12,7 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκατέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 14,05€ 

 
 
Άρθρο Η13 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.7: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 

(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ9,5 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 9,5 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δέκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 10,85€ 

 
 
Άρθρο Η14 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.8: Ψυκτικός χαλκοσωλήνας, για το δίκτυο VRV 

(περιλαμβάνει μόνωση) ονομαστικής διατομής Φ6,4 mm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Ψυκτικός χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 6,4 mm 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 9,30€ 
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Άρθρο Η15 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.9: Διακλαδωτές - συλλέκτες συστήματων VRV 
ενδεικτικού τύπου E-102SN 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Διακλαδωτές - συλλέκτες συστήματων VRV ενδεικτικού τύπου E-102SN με όλα 

τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), 
συγκολλήσεως και μονώσεως, δηλαδή διακλαδωτής, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 69,25€ 

 
 
Άρθρο Η16 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.10: Διακλαδωτές - συλλέκτες συστήματων VRV 

ενδεικτικού τύπου E-162SN 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Διακλαδωτές - συλλέκτες συστήματων VRV ενδεικτικού τύπου E-162SN με όλα 

τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), 
συγκολλήσεως και μονώσεως, δηλαδή διακλαδωτής, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 78,85€ 

 
 
Άρθρο Η17 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.11: Διακλαδωτές - συλλέκτες συστήματων VRV 

ενδεικτικού τύπου E-242SN 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Διακλαδωτές - συλλέκτες συστήματων VRV ενδεικτικού τύπου E-242SN  με 

όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με 
ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, δηλαδή διακλαδωτής, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Ενενήντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 91,35€ 
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Άρθρο Η18 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.12: Κιτ ένωσης εξωτερικών μονάδων VRV 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Κιτ ένωσης εξωτερικών μονάδων VRV με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 

υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους), συγκολλήσεως και μονώσεως, 
δηλαδή διακλαδωτής, εξαρτήματα κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 225,00€ 

 
 
Άρθρο Η19 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.13: Συλλέκτης απαγωγής αέρα από τις εξωτερικές 

μονάδες κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με τρεις εισόδους και δύο 
εξόδους οι απολήξεις των οποίων καταλήγουν σε στόμια εξωτερικής τοποθέτησης 
ΒΝ με κλίση των περσίδων 45° διαστάσεων 70x125 cm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Συλλέκτης απαγωγής αέρα από τις εξωτερικές μονάδες κατασκευασμένο από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα, με τρεις εισόδους και δύο εξόδους οι απολήξεις των οποίων 
καταλήγουν σε στόμια εξωτερικής τοποθέτησης ΒΝ με κλίση των περσίδων 45° 
διαστάσεων 70x125 cm επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
στις εξωτερικές μονάδες VRV. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών παραθύρων. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 550,00€ 

 
 
Άρθρο Η20 - ΑΤΗΕ Ν8041.12.14: Αντικατάσταση υφιστάμενης πόρτας λεβητοστασίου 

σε πόρτα με περσιδωτό άνοιγμα, με στόμιο τύπου ΒΝ εξωτερικής τοποθέτησης με 
κλίση των περσίδων 45° διαστάσεων 95x200cm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7 – 100% 
 
Αντικατάσταση υφιστάμενης πόρτας λεβητοστασίου σε πόρτα με περσιδωτό 

άνοιγμα, με στόμιο τύπου ΒΝ εξωτερικής τοποθέτησης με κλίση των περσίδων 45° 
διαστάσεων 95x200cm επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται 
η αποξήλωση της παλαιάς μεταλλικής θύρας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τετρακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 400,00€ 
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Ομάδα Θ: Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών 
 
Άρθρο Θ1 - ΑΤΗΕ 8766.3.1: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως 
και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 

 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 5,10€ 

 
 
Άρθρο Θ2 - ΑΤΗΕ 8766.3.2: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως 
και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 5,45€ 

 
 
Άρθρο Θ3 - ΑΤΗΕ 8766.3.3: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4,0 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως 
και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 4,0 mm2 
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Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 6,80€ 

 
 
Άρθρο Θ4 - ΑΤΗΕ Ν8773.3.1: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - 

Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 2,55€ 

 
 
Άρθρο Θ5 - ΑΤΗΕ Ν8773.3.9: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό 

- Διατομής 5 Χ 16 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. τριπολικό 
Διατομής: 5 Χ 16 mm2 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εικοσιένα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 21,20€ 
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Άρθρο Θ6 - ΑΤΗΕ Ν8773.6.2: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό 
- Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. τριπολικό 
Διατομής: 5 Χ 2,5 mm2 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 4,65€ 

 
 
Άρθρο Θ7 - ΑΤΗΕ Ν8840.7.5: Ηλεκτρικός Πίνακας Ορόφου Χωνευτός ενδεικτικών 

διαστάσεων (0.5x0.5) m  με μεταλλικό έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με 
επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας, με διακοπτικά υλικά 
σύμφωνα με το πολυγραμμικό σχέδιο 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας Ορόφου χωνευτός ενδεικτικών διαστάσεων (0.5x0.5)m  με 

μεταλλικό έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης 
εποξειδικής πούδρας, με διακοπτικά υλικά σύμφωνα με το πολυγραμμικό σχέδιο, δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής 
ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά 
ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε 
εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 725,00€ 

 
 
Άρθρο Θ8 - ΑΤΗΕ Ν8840.7.6: Ηλεκτρικός Πίνακας Ισογείου Χωνευτός ενδεικτικών 

διαστάσεων (0.5x0.5) m  με μεταλλικό έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με 
επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας, με διακοπτικά υλικά 
σύμφωνα με το πολυγραμμικό σχέδιο 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας Ισογείου χωνευτός ενδεικτικών διαστάσεων (0.5x0.5)m  με 

μεταλλικό έλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης 
εποξειδικής πούδρας, με διακοπτικά υλικά σύμφωνα με το πολυγραμμικό σχέδιο, δηλαδή 
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προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής 
ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά 
ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε 
εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 505,00€ 

 
 
Άρθρο Θ9 - ΑΤΗΕ Ν8840.7.7: Τροποποίηση Γενικού Ηλεκτρικού Πίνακα Χαμηλής 

Τάσης Υπογείου με την προσθήκη διακοπτικού υλικού σύμφωνα με το 
πολυγραμμικό σχέδιο 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Τροποποίηση Γενικού Ηλεκτρικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης Υπογείου, με 

διακοπτικά υλικά σύμφωνα με το πολυγραμμικό σχέδιο, δηλαδή προμήθεια και εργασία 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Διακόσια δέκα πέντε ευρώ 
Αριθμητικώς: 215,00€ 

 
 
Άρθρο Θ10 - ΑΤΗΕ Ν8982.7.22: Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή 

κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 65, αλουμινίου, στεγανό με 
λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας Ε27, κατανάλωσης 23 Watt 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 60 – 100% 
 
Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 

φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με ελλειψοειδή 
κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 65, αλουμινίου, στεγανό με 
λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας Ε27, κατανάλωσης 23 Watt. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριάντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 33,65€ 
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Άρθρο Θ11 - ΑΤΗΕ Ν8983.7.3.1: Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής 
ορθογ. πρίσματος προστασίας ΙΡ44 με κώδωνα στεγανό με λαμπτήρα 75 W 
πυρακτώσεως 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 60 – 100% 
 
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής ορθογ. πρίσματος προστασίας 

ΙΡ44 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 52,90€ 

 
 
Άρθρο Θ12 - ΑΤΗΕ Ν8977.2.2: Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 4 x 18 W με 

ανακλαστήρα 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59 – 100% 
 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο 

ή ψευδοροφής Φωτιστικό σώμα φθορισμού, μήκους 60 cm οροφής, ορατό με 4 λυχνίες 
18 W, μετά των οργάνων αφής και βελτίωσης του συντελεστού ισχύος, των λυχνιών και 
λυχνιολαβών κ.λ.π. αποτελούμενο από μεταλλική βάση, βαμμένη με χρώμα φωτιάς και 
με αντανακλαστική οροφή, ήτοι : προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
γραμμές ρεύματος με τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Σαράντα τρία ευρώ 
Αριθμητικώς: 43,00€ 

 
 
Άρθρο Θ13 - ΑΤΗΕ Ν8972.1.7: Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 2 x 58 W με 

ανακλαστήρα 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59 – 100% 
 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο 

ή ψευδοροφής Φωτιστικό σώμα φθορισμού, μήκους 150 cm οροφής, ορατό με 2 λυχνίες 
58 W, μετά των οργάνων αφής και βελτίωσης του συντελεστού ισχύος, των λυχνιών και 
λυχνιολαβών κ.λ.π. αποτελούμενο από μεταλλική βάση, βαμμένη με χρώμα φωτιάς και 
με αντανακλαστική οροφή, ήτοι : προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
γραμμές ρεύματος με τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 



Σελίδα 52 από 60 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 52,90€ 

 
 
Άρθρο Θ14 - ΑΤΗΕ Ν8987.1: Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59 – 100% 
 
Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με ένδειξη εξόδου με ενσωματωμένες μπαταρίες Νi-

Cd αυτονομίας δύο ωρών όπως περιγράφεται στις τεχνικές περιγραφές, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου, πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών 
και μικροϋλικών εγκατάστασης και της εργασίας για δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εικοσιένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 21,15€ 

 
 
Άρθρο Θ15 - ΑΤΗΕ Ν8826.3.2: Ρευματοδότης χωνευτός schuko, εντάσεως 16Α με το 

κυτίο 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Ρευματοδότης χωνευτός Schuko, εντάσεως 16Α, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια 

προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 8,90€ 

 
 
Άρθρο Θ16 - ΑΤΗΕ Ν8827.3.2: Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός schuko, εντάσεως 

16Α πλήρης 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός Schuko, εντάσεως 16Α, με το κυτίο, δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 4,90€ 
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Άρθρο Θ17 - ΑΤΗΕ Ν8801.1.1: Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 
250 V απλός μονοπολικός 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση απλός μονοπολικός. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τέσσερα ευρώ 
Αριθμητικώς: 4,00€ 

 
 
Άρθρο Θ18 - ΑΤΗΕ Ν8801.1.2: Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 

250 V απλός διπολικός 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Διακόπτης χωνευτός διπλός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο 

δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση απλός διπολικός. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 3,95€ 

 
 
Άρθρο Θ19 - ΑΤΗΕ Ν8801.1.3: Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 

250 V απλός τριπολικός 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Διακόπτης χωνευτός τριπλός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το 

κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση απλός τριπολικός. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 3,95€ 

 
 
Άρθρο Θ20 - ΑΤΗΕ Ν8801.1.4: Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 

250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 5,70€ 

 
 
Άρθρο Θ21 - ΑΤΗΕ Ν8967.1: Ροοστάτης ρυθμιστής έντασης, εντάσεως 10 Α τάσεως 

250V 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Ροοστάτης έντασης, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. 
 
ρυθμιστής  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 16,75€ 
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Ομάδα Ι: Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ασθενών 
 
Άρθρο Ι1 - ΑΤΗΕ Ν9500.1: Πρίζα τηλεφωνικών γραμμών ή data, τύπου RJ45, cat 6, για 

τοποθέτηση σε κανάλι 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Πρίζα RJ45,κατ. 6 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11801 εκδ. 2.0 EN 50173-1 και 

EIA/TIA 568, με κονέκτορες γρήγορης σύνδεσης για τοποθέτηση σε κανάλι δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξης σε κανάλι, κάλλυμα, ετικέττα, 
εγκατάσταση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκαέξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 16,65€ 

 
 
Άρθρο Ι2 - ΑΤΗΕ Ν8767.3.1: Καλώδιο φωνής-δεδομένων τύπου UTP Cat 6, 4 ζευγών 

με ακροδέκτες RJ45 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 – 100% 
 
Καλώδιο φωνής-δεδομένων τύπου UTP cat.6 ορατό ή εντός σωλήνα μετά των 

ειδικών στηριγμάτων για εμφανή τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως μονωτικά υλικά, την 
εργασία διάνοιξης οπών διέλευσης & συνδεσμολογίας των άκρων αυτού σε πρίζες ή 
μετώπες μεικτονόμισης (patch panels), πλήρες εγκατεστημένο για παράδοση της 
εγκατάστασης σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Ενενήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 0,90€ 
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Ομάδα Κ: Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης 
 
Άρθρο Κ1 - ΑΤΗΕ Ν8211.2: Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Καλώδιο φωνής-δεδομένων τύπου UTP cat.6 ορατό ή εντός σωλήνα μετά των 

ειδικών στηριγμάτων για εμφανή τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως μονωτικά υλικά, την 
εργασία διάνοιξης οπών διέλευσης & συνδεσμολογίας των άκρων αυτού σε πρίζες ή 
μετώπες μεικτονόμισης (patch panels), πλήρες εγκατεστημένο για παράδοση της 
εγκατάστασης σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πεντακόσια δέκα ευρώ 
Αριθμητικώς: 510,00€ 

 
 
Άρθρο Κ2 - ΑΤΗΕ Ν8216: Πυρανιχνευτής 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 36 – 100% 
 
Ανιχνευτής καπνού συμβατικός, με την βάση, κατάλληλος για τοποθέτηση στην 

οροφή, όπως περιγράφεται στις τεχνικές περιγραφές, δηλαδή προμήθεια επί τόπου του 
έργου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης και 
της εργασίας για δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριάντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 36,45€ 

 
 
Άρθρο Κ3 - ΑΤΗΕ Ν8215: Σειρήνα- φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 19 – 100% 
 
Σειρήνα-φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς , πλήρως τοποθετηµένη, σύµφωνα µε τα 

σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 32,40€ 
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Άρθρο Κ4 - ΑΤΗΕ 8766.2.1: Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως 
και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 4,10€ 

 
 
Άρθρο Κ5 - ΑΤΗΕ 8766.3.1: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46 – 100% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως 
και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 5,10€ 
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Ομάδα Λ: Εγκατάσταση Συναγερμού 
 
Άρθρο Λ1 - ΑΤΗΕ Ν8795.1.90: Σύνδεση πίνακα συστήματος ασφαλείας συναγερμού με 

τα σημεία συναγερμού 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Σύνδεση υφιστάμενου πίνακα συστήματος ασφαλείας συναγερμού με τα σημεία 

συναγερμού, μετά την επανατοποθέτηση των σημείων συναγερμού και την διευθέτηση 
των καλωδίων. Περιλαμβάνεται η επέκταση των καλωδίων, το κανάλι  ορατής 
εγκατάστασης και κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και η απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και παράδοση του συστήματος 
συναγερμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 28,85€ 

 
 
Άρθρο Λ2 - ΑΤΗΕ Ν8971.1.91: Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πληκτρολογίου 

συναγερμού 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου πληκτρολογίου συναγερμού 

με ταυτόχρονη  διευθέτηση των καλωδίων. Περιλαμβάνεται η επέκταση των καλωδίων, 
το κανάλι  ορατής εγκατάστασης και κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τον πίνακα συναγερμού και η απαιτούμενη εργασία 
για δοκιμή και παράδοση του συστήματος συναγερμού σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριάντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 36,45€ 

 
 
Άρθρο Λ3 - ΑΤΗΕ Ν8971.1.92: Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φαροσειρήνας 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης φαροσειρήνας συναγερμού με 

ταυτόχρονη  διευθέτηση των καλωδίων. Περιλαμβάνεται η επέκταση των καλωδίων, 
το κανάλι  ορατής εγκατάστασης και κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τον πίνακα συναγερμού και η απαιτούμενη εργασία 
για δοκιμή και παράδοση του συστήματος συναγερμού σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ 

Αριθμητικώς: 32,40€ 
 
 
Άρθρο Λ4 - ΑΤΗΕ Ν8971.1.93: Αποξήλωση και επανατοποθέτηση εσωτερικής 
σειρήνας 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης εσωτερικής σειρήνας 

συναγερμού με ταυτόχρονη  διευθέτηση των καλωδίων. Περιλαμβάνεται η επέκταση 
των καλωδίων, το κανάλι  ορατής εγκατάστασης και κάθε φύσεως λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τον πίνακα συναγερμού και η 
απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και παράδοση του συστήματος συναγερμού σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 22,70€ 

 
 
Άρθρο Λ5 - ΑΤΗΕ Ν8971.1.94: Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ανιχνευτή 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου ανιχνευτή κινήσεως 

συναγερμού με ταυτόχρονη  διευθέτηση των καλωδίων. Περιλαμβάνεται η επέκταση 
των καλωδίων, το κανάλι  ορατής εγκατάστασης και κάθε φύσεως λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τον πίνακα συναγερμού και η 
απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και παράδοση του συστήματος συναγερμού σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Δεκατέσσερα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 14,15€ 
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Ομάδα Μ: Εγκατάσταση Συστήματος πρόσβασης 
 
Άρθρο Μ1 - ΑΤΗΕ Ν8795.2.99: Εγκατάσταση συστήματος access control με 

πληκτρολόγιο κωδικού, ηλεκτρική κλειδαριά, θυροτηλέφωνο και μπουτονιέρα 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 – 100% 
 
Εγκατάσταση συστήματος access control στο κτίριο του εργαστηρίου χημικών 

αναλύσεων με πληκτρολόγιο κωδικού στην είσοδο, ηλεκτρική κλειδαριά στην 
κεντρική θύρα εισόδου, θυροτηλέφωνο επικοινωνίας σε δύο γραφεία και μπουτονιέρα. 
Περιλαμβάνεται ο πίνακας, το τροφοδοτικό, η ηλεκτρονική πλακέτα, η σύνδεση με τον 
μαγνήτη ή κυπρί της κεντρικής θύρας και κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και καλωδίωση που θα απαιτηθεί για την ηλεκτρική επικοινωνία των 
ηλεκτρονικών συσκευών έως το σημείο που θα τοποθετηθεί ο Κεντρικός Πίνακας και 
η απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και παράδοση του συστήματος access control σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογραφώς: Εννιακόσια ενενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς: 990,00€ 

 
 

Ο Συντάκτης Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος 

Θεωρήθηκε 
Η Διευθύντρια 
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