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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα 

εκτελεστεί 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 εκτελεστούν 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. 
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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 προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

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

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

μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 

ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

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

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερ-εργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

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

κ.λ.π..), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λ.π.), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 

τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λ.π., του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 

των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, 

τεχνιτών συνεργείων κ.λ.π..) 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 

απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 



[3] 

 

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 Όρους. 

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 απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των 

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

εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων 

υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς 

και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 

τους (βάσεις, τοιχία κ.λ.π. 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. 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

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

τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λ.π., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

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

θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λ.π.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

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

εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λ.π..) 
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1.3.11 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 Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  

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

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑ(x) κ.λ.π..), 

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

(δ) στην διενέργεια των απαιτούμενων 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. 

(ε) 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 κ.λ.π..). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 

κ.λ.π.) 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.  

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 

μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου 

(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
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1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες 

λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 

φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη 

"όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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. 

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

και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π.., 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. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 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. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

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

διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λ.π.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 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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1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λ.π.. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

Αναδόχου στο 'Έργο 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. 

1.3.26 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. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.4 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. 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 

μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων 

υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζόμενων ανοχών. 

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

επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης 

ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 

στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

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

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών 

του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 

μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 

συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 

πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του 

παρόντος. 
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2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 

προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και 

μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, 

κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 

αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 

προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή 

υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι 

μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

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

από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής 

μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με 

το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη). 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων περιλαμβάνεται ανηγμένη στην τιμή των αντιστοίχων άρθρων 

και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα και -μετά την έγκριση της Υπηρεσίας - να τα 

προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία. 

 

Χειρολαβές 

 Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-

κόκκινο), όπου απαιτείται. 
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 Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο 

κλειδαριάς ασφαλείας. 

 Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό 

ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

 Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με 

κλειδαριά ασφαλείας. 

 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

 Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

 Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

 Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 

 πυρασφάλειας 

 Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

 Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - 

κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο) 

 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

 Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 

πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

 Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

 Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

 Αναστολείς (stoppers) 

 Αναστολείς θύρας – δαπέδου 

 Αναστολείς θύρας – τοίχου 

 Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

 Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

 Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.τ.λ. 

 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

 Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
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2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) 

γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις 

επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε 

ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

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

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

διαφορετικά. 

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

ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 

για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

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

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

οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

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

πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για 

χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 

τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές 

βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις 

οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 

στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κ.λ.π.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη 

επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας 

κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 

καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 

συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω : 
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α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν 

λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν 

περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

ρολλών 

 

3,70 

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

πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μια πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 
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9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των 

εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1.  Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης 

και σκληρότητα: 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ : συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ : μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

4.  Οι τιμές των άρθρων των μαρμαρικών εργασιών αναφέρονται σε μάρμαρα προέλευσης Βέροιας 

λευκό εξαιρετικής ποιότητας (extra),εκτός να ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή του άρθρου. 

 
2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ 

- Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται 

με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

- Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 

τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

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

του άρθρου 78.12. 

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

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

περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 

και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

- Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
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2.2.6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Όλα τα στοιχεία των εξωτερικών κουφωμάτων που θα τοποθετηθούν στο έργο (αλουμίνια, υαλοπίνακες 

κ.λ.π.) θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ενεργειακή μελέτη του έργου 

2.2.7 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου έχει υπολογισθεί με βάση τις εγκεκριμένες τιμές μονάδας και 

περιλαμβάνεται ανηγμένη στα σχετικά άρθρα του παρόντος τιμολογίου 

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  

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

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  

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμοσθεί στον προσδιορισμό της τιμής των άρθρων του παρόντος τιμολογίου που 

στο εκγεκριμένο τιμολόγιο ΝΕΤ-ΟΙΚ εμφανίζονται με αστερίσκο [*] και των οποίων οι εργασίες 

επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμιά 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 τιμολόγιο (ΝΕΤ-ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή 

βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο 

κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου) 
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ΟΜΑΔΑ 1.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Α.Τ. 1 ΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1101 
 
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άμμου, αμμοχάλικου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
Τιμή ανά τόνο (ton) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δεκατρία και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 13,50 

 
 

Α.Τ. 2 ΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1136 
 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα Πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά 0,35 

 

21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 
 

Α.Τ. 3 ΟΙΚ 21.01.01.03   Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2186 

 

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες 

μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, 

σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής 

ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής 

ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση 

που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του 

συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού 

συγκροτήματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00 "Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων". 

 

Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που 

πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας : 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τέσσερα και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 4,50 
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Α.Τ. 4 ΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή  
  συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226 

 

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

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

 

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

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 

συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

 

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εξήντα Πέντε 

 Αριθμητικά 65,00 

 
 

Α.Τ. 5 ΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  
  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2236 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστόλιθου, κ.λ.π.), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Επτά και Ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 7,90 

 
 

Α.Τ. 6 ΟΙΚ Ν\22.20.02  Καθαίρεση ειδών υγιεινής 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2236 
 
Καθαίρεση όλων των ειδών υγιεινής χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση και η μεταφορά τον τόπο φόρτωσης. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια Πενήντα 

 Αριθμητικά 250,00 
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Α.Τ. 7 ΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
  για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2238 
 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κ.λ.π.), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τέσσερα και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 4,50 
 

 
 

Α.Τ. 8 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 Ολογράφως Πέντε και Εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 5,60 

 
 

Α.Τ. 9 ΟΙΚ 22.30.03 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω 
  των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2261.Γ 

 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κ.λ.π.) σε οπτοπλινθοδομές 

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Έντεκα και Είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικά 11,20 
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Α.Τ. 10 ΟΙΚ 22.30.04 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω 
  των 0,25 m2 και έως 0,50 m2 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2261Δ 
 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κ.λ.π.) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δεκαέξι και Εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 16,70 

 
 

Α.Τ. 11 ΟΙΚ 22.30.05 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα   
  επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2264.1Α 
 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κ.λ.π.) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 22,50 

 
 

Α.Τ. 12 ΟΙΚ Ν\22.60 Αποξήλωση αθλητικού τάπητα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2236 
 
Αποξήλωση αθλητικού τάπητα με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με 
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δύο και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 2,50 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Α.Τ. 13 ΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

  χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  
  C16/20 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3214 

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 

με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών" 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών 

(αντοχής, εργασίμου κ.λ.π.) 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 (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 
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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 πρέσας 

σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 

θέση σκυροδέτησης. 

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

βιομηχανικό δάπεδο). 

 

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

τρούλους. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Ενενήντα 

 Αριθμητικά 90,00 

 

 

Α.Τ. 14 ΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
  χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  
  C20/25 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3215 

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 

με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
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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 προβλεπόμενων χαρακτηριστικών 

(αντοχής, εργασίμου κ.λ.π.) 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 (πλην 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 πρέσας 

σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 

θέση σκυροδέτησης.  

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

βιομηχανικό δάπεδο). 

 

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

τρούλους. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Ενενήντα Πέντε 

 Αριθμητικά 95,00 

 
 

Α.Τ. 15 ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3811 

 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. 

φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κ.λ.π.), σε οποιαδήποτε 

στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών 

από σκυρόδεμα (τύποι)". 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 

ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των 

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 22,50 

 

 

Α.Τ. 16 ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 

 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 

υπερθύρων, κλιμάκων κ.λ.π.) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 

ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-

04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 

ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των 

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δεκαπέντε και Εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 15,70 

 

 

Α.Τ. 17 ΟΙΚ 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3873 

 

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 κ.λ.π.). 

 

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 
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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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

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

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 

έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 

θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Ένα και ένα λεπτό 

 Αριθμητικά 1,01 
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Α.Τ. 18 ΥΔΡ Ν\10.10.04 Καθαρισμός και στεγανοποίηση δεξαμενής συλλογής ομβρίων    
   χωρητικότητας 100μ3  

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6401 

 
Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων σκυροδέματος από τα τοιχία ή το δάπεδο της δεξαμενής. 
Πλύσιμο και αφαίρεση τυχόν μούχλας και πρασινίλας που έχει αναπτυχθεί στην επιφάνειες του 
σκυροδέματος. 
 
Κατασκευή περιμετρικά εξωτερικά της δεξαμενής, γωνιακού τοιχίου από σκυρόδεμα C16/20, συνολικού 
βάθους τουλάχιστον 1,00μ και οπωσδήποτε μεγαλύτερο από το βάθος του θεμελίου της δεξαμενής. 
Η προμήθεια και η κατασκευή του τοιχίου από σκυρόδεμα, θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 
32.01.04, 38.03 και 38.20.03 
 
Επάλειψη δεξαμενής εξωτερικά με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως ομογενοποιημένο (κατράμωμα) 
αποτελούμενο ενδεικτικά από 8 μέρη υγροπίσσας (black), 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη κολοφωνίου και 2 μέρη 
ανθέων θείου, σε επανειλημμένες επιστρώσεις μέχρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 3 mm με τα 
υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους επάλειψης. 
 
Επένδυση εξωτερικά της δεξαμενής με στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης 
και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) εργασίας πλήρως περαιωμένης.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα 

 Αριθμητικά 8.190,00 

 
 

Α.Τ. 19 ΥΔΡ Ν\10.19  Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα   
  οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών   
  κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ 6370 
 
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει ως 
αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. 
 
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την 
Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων 
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, 
βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης 
υψηλής διαπνοής κ.λ.π.), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα 
χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE 
 - η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 
 - η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων 
του διαβρωμένου οπλισμού. 
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 - ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα - η εφαρμογή ρευστού αναστολέα 
διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο  
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για 
την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της 
επιφανείας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής 
επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλο.  
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η 
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της 
επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια 
των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις 
εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς 
προβλεφθείσας έκτασης.  
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από 
σκυρόδεμα 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πενήντα τρία και Εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 53,60 

 
 

Α.Τ. 20 ΥΔΡ Ν\10.23  Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους       
    (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης  

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6370 
 
Επισκευή ρηγματωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού 
εύρους" Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 - η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών μικροϋλικών και αναλωσίμων 
που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας 
 - η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού 
 - η απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγμές, με χρήση πεπιεσμένου αέρα και 
συρματόβουρτσας 
 - η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης ανά αναποστάσεις (ανάλογα με το ιξώδες της ρητίνης) και η 
στερέωσή τους με εποξειδική πάστα 
 - η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω 
 - η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφάνειας του στοιχείου από σκυρόδεμα για την 
αφαίρεση της εποξειδικής πάστας 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενης ρωγμής (μμ). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Είκοσι και Εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 20,60 

 



[26] 

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Α.Τ. 21 ΟΙΚ 43.01.03 Λιθοδομές αναδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και  
  0,08 m3 ασβέστου 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-4313 
 
Λιθοδομές αναδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και 
μικρών (παραγκωμιών) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παρειές εκσκαφής 
και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 
Για τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Ενενήντα Πέντε 

 Αριθμητικά 95,00 

 
 

Α.Τ. 22 ΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm  
  πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-4623.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 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.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 33,50 

 

Α.Τ. 23 ΟΙΚ 47.10.05 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 5 cm από 
 δομικά στοιχεία 60x25x5 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 4713 
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με συμβατή ορυκτή κόλλα, 
εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου 
μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, 
η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
υλικών 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δώδεκα και σαράντα λεπτά 

 Αριθμητικά 12,40 
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Α.Τ. 24 ΟΙΚ Ν\50.16  Εσωτερικά τοιχοπετάσματα γυψοσανίδων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 78.09 
Εσωτερικά τοιχοπετάσματα γυψοσανίδων ανθυγρών και πυράντοχων, αποτελούμενα από μεταλλικό 
σκελετό (πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου), με επένδυση κοινής επίπεδης γυψοσανίδας 
οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, πάχους 12 χιλ. και στις δύο 
όψεις και εσωτερικό γέμισμα με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 5εκ.Οι γυψοσανίδες βιδώνονται πάνω στο 
σκελετό με βίδες που διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του 
σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους βυθίζονται κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της 
γυψοσανίδας ώστε να στοκαριστούν. Στις ελεύθερες εξέχουσες ακμές τοποθετούνται τα ειδικά μεταλλικά 
τεμάχια ενίσχυσης ή σκοτίες. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένου τοιχοπετάσματος 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα Δύο 

 Αριθμητικά 32,00 

 
 

Α.Τ. 25 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 Ολογράφως Δεκατρία και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 13,50 

 
 

Α.Τ. 26 ΟΙΚ 73.33.02  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας 
έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, χρώματος και σχεδίου εφαρμογής 
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, 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 επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 33,50 

 
 

Α.Τ. 27 ΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1 
 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με 
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων σχεδίου και χρώματος εγκεκριμένου από την 
Υπηρεσία, 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) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα έξι 

 Αριθμητικά 36,00 

 
 

Α.Τ. 28 ΟΙΚ Ν\73.36.04       Κατασκευή στέψης τοιχίου περίφραξης 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 73.40 
 
Κατασκευή στέψης περίφραξης από τσιμεντοκονίαμα πάχους 10cm και πλάτους 60cm με ενσωμάτωση 
ελαφρού οπλισμού. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια επι τόπου των υλικών και του 
απαιτούμενου εξοπλισμού (μπετονιέρα χειρός, εργαλεία, καλούπια κλπ), η εργασία διάστρωσης με τις 
συνοδές εργασίες (τοποθέτηση/αφαιρεση καλουπιών) και η μόρφωση της άνω επιφάνειας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)περαιωμένης εργασίας 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πενήντα Πέντε 

 Αριθμητικά 55,00 

 
 

Α.Τ. 29 ΟΙΚ Ν\73.92 Κατασκευή εξωτερικού αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο  
  σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7373.1 
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Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτούμενης υποβάσεως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του 
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Περιλαμβάνονται:  
α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό #15 πλέγμα κατηγορίας 
B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή 
στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με 
το παλαιό.  
β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό). 
γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% 
από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 
δ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος 
λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων. 
ε)  Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 
mm περίπου, σε κάναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  
στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάιλον.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Είκοσι 

 Αριθμητικά 20,00 

 
 

Α.Τ. 30 ΟΙΚ Ν\73.94.01       Ακρυλικός τάπητας επί ασφαλτοτάπητα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7373.1 
 
Αθλητικό ακρυλικό, μη υδατοπερατό, δάπεδο γηπέδου, πάχους 1,7-2 χιλ, εμποτισμένο με λεπτόκοκκα 
σκληρά αδρανή (χαλαζιακή άμμος), σε τρεις στρώσεις, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες και στην 
σκληρή χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και αντιολισθηρή.  
Η έντεχνη κατασκευή της  εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  
-Τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικά τριβεία ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα 
-Επιμελή και σχολαστικό καθαρισμό της επιφάνειας με σκούπες και φυσητήρες ώστε να απομακρυνθούν 
κάθε είδους ρύποι και ακαθαρσίες (λάδια, σκόνη κ.λ.π.) 
-Στοκάρισμα της επιφάνειας και ειδικές επεμβάσεις-γέμισμα με υλικό όπου κρίνεται απαραίτητο για την 
εξάλειψη από σημάδια, τρύπες, ρωγμές κλπ σε 2 ή περισσότερες στρώσεις (ανάλογα με την κατάσταση της 
επιφάνειας) 
-Αστάρωμα της επιφάνειας με εποξειδικό αστάρι τύπου ALCHIMICA AQUADUR και ρητίνη σφράγισης κατά 
της ανερχόμενης υγρασίας σε τέσσερις (4) στρώσεις 
-Επάλειψη του χώρου με ακρυλικό σύστημα τύπου MAPEI MAPECOAT TNS Cushion SYSTEM ενισχυμένο με 
κόκκους καουτσούκ (εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος με προσθήκη χαλαζία και κόκκων καουτσούκ) 
σε δύο (2) τουλάχιστον στρώσεις 
-Διάστρωση χυτού ακρυλικού αντιολισθηρού υλικού πλαστικοποίησης (συνθετικός τάπητας) σε τρεις 
επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις με χρήση ειδική ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας) ώστε να 
προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια  
-Διαγράμμιση γηπέδου από χρώματα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας  
 
Εφόσον κριθεί σκόπιμο μπορεί να εφαρμοστεί στο τέλος μια στρώση διαφανούς βερνικιού προστασίας.  
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των απαιτούμενων για την περαίωση των 
περιγραφομένων εργασιών, υλικών και μικροϋλικών καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, η κατασκευή και  γραμμογράφηση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και παράδοση 
πλήρως περαιωμένης εργασίας έτοιμο προς χρήση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δεκατρία 

 Αριθμητικά 13,00 

 
 

Α.Τ. 31 ΟΙΚ 75.21.04  Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm  
 και πλάτους άνω των 20 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7526 

 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των 
πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού.  

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητας (extra) 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εβδομήντα τρία 

 Αριθμητικά 73,00 

 
 

Α.Τ. 32 ΟΙΚ 77.16  Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7736 
 
Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο 
εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους 
με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δύο και Είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικά 2,20 

 



[31] 

 

 

Α.Τ. 33 ΟΙΚ 77.54  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών  
 ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7754 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Έξι και Εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 6,70 

 
 

Α.Τ. 34 ΟΙΚ 77.80.01  Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής   

  στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής 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) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως Εννέα 

 Αριθμητικά 9,00 

 
 

Α.Τ. 35 ΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή  
  στυρενιο-ακριλικής 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) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δέκα και δέκα λεπτά 

 Αριθμητικά 10,10 
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Α.Τ. 36 ΟΙΚ Ν\79.12.03  Θερμοϋγρομόνωση δώματος 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7912 

Θερμοϋγρομόνωση δώματος, με τελική επιφάνεια από τσιμεντόπλακες κατασκευαζόμενη όπως πιο κάτω 
αναλυτικά περιγράφεται: - Η προς μόνωση επιφάνεια, μετά τον πλήρη καθαρισμό της, επαλείφεται με δύο 
στρώσεις σε σταυροειδή μορφή με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΕΣΧΑΚΟΤ 6S. 

 - Ακολουθεί διάστρωση πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης τύπου Roofmate SL-A πάχους 7 εκ. της Dow (ή 
πάχους σύμφωνα με τη μελέτη). - Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφρομπετόν ρύσεων ειδικού βάρους 400 
kg/m3 ελαχίστου πάχους 4εκ. - Μετά την ξήρανση της τελικής στρώσεως ακολουθεί διάστρωση 
τσιμεντοκονίας πάχους 2,00 εκ. (εξομάλυνσης) και λούκια τσιμεντοκονίας (δώματος). 

- Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ασφαλτική μεμβράνη τύπου ESHADIEN SP. Η πιο πάνω 
μεμβράνη γυρίζει στα στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες ανέρχεται κατά 20 έως 30 εκ. 
στερεούμενη μηχανικά με ανοξείδωτη λάμα (πάχους 1,5 mm), βίδες και βύσματα. Η λάμα σφραγίζεται με 
ελαστομερή μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης τύπου SIKAFLEX 221. Το ασφαλτόπανο στις κατακόρυφες 
επιφάνειες είναι με έγχρωμες ψηφίδες. 

- Η τελική επίστρωση γίνεται με τσιμεντόπλακες δια τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου. Δηλαδή, 
υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής, τοποθέτησης και σε λειτουργία σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
και η αποξήλωση της υφισταμένης μόνωσης (αν απαιτείται), καθώς και η απομάκρυνση των 
αποξηλωθέντων υλικών, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2)  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εξήντα Δύο και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 62,50 

 
 

Α.Τ. 37 ΟΙΚ 79.47      Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
                       πάχους 50 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 

 

Θερμομόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 
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 Ολογράφως Έντεκα και Ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά 11,80 

 



[33] 

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 

 

Α.Τ. 38 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, εφόσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 
0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κ.λ.π.,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πέντε και Εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 5,60 

 
 
 

Α.Τ. 39 ΟΙΚ 23.04 Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2304 
 
Πρόσθετη αποζημίωση ικριωμάτων από ξυλεία ή/και μεταλλικά πλαίσια στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Εκτέλεση εργασιών κατόπιν εντολής που δόθηκε από την Υπηρεσία πριν από την αποσύνθεση των 
ικριωμάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες άλλης εργασίας. 
β) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση συνήθων μεμονωμένων εργασιών 
(υδρορροών, κορνιζών κ.λ.π.). 
γ) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την διαμόρφωση της στάθμης εκτέλεσης των 
νέων εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ’ ύψος). 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των 
ικριωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δύο και Ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά 2,80 
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Α.Τ. 40 ΟΙΚ Ν\54.20.03 Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία  
  τύπου Μεράντι,  περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα,  
  μονόφυλλα ή δίφυλλα ανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5421 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) Γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή 
ξυλεία τύπου Μεράντι μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550 kg/m3, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα''. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 
μονόφυλλα ή πολύφυλλα. 
Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και τοποθετούνται 
έτοιμα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με τοποθετημένους μεντεσέδες, 
πόμολα και διπλούς  μονωμένους υαλοπίνακες 4/15/5 χιλ 
Το κάσωμα και το φύλλο θα είναι διατομής 86χ68 χιλ με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του, 
και επιπλέον στο κατωκάσι, νεροσταλάκτη από ανοδειωμένο αλουμίνιο. 
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα 
κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεμοπίεση V3 
(κατά UNI-EN 77). Κουφώματα που δεν θα φέρουν τις ανωτέρω πιστοποιήσεις θα κρίνονται απαράδεκτα και 
θα απομακρύνονται από το έργο. 
 
H ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-12%. Η 
κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και 
η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που θα χρησιμοποιηθούν είναι γερμανικού 
τύπου κατηγορίας D4.  
Τα κουφώματα θα διαθέτουν πόμολα και μεντεσέδες και νέο περιμετρικό μηχανισμό με πολλαπλά 
κλειδώματα ασφαλείας και ανάκλησης τύπου ROTO NT, με νέα τεχνολογία που προσφέρει μέγιστη 
ασφάλεια & αντιδιαβρωτική προστασία.  
Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές εμποτισμού. 
Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με 
αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού τύπου Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 
175 και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V 
γίνεται απάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα. 
Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας, 10 χρόνων.  
 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα για την κατασκευή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης 
και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων, της βαφής του και της 
μεταφοράς τους στον τόπο του έργου, όπως επίσης και η εργασία αποξήλωσης του προς αντικατάσταση, 
κουφώματος και οι οποιουδήποτε είδους εργασίες αποκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτούμενων  υλικών) των φθορών που θα προκύψουν στην τοιχοποιία κατά την αντικατάσταση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ολοκληρωμένου κουφώματος (m2). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τετρακόσια Πενήντα 

 Αριθμητικά 450,00 
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Α.Τ. 41 ΟΙΚ Ν\54.40  Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από  
  μασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι. 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 5441.1 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας ταμπλαδωτής Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από μασίφ 
ξυλεία τύπου Μεράντι μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550 Kg/m3, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα''. 
Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και τοποθετούνται 
έτοιμα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με τοποθετημένους μεντεσέδες, 
πόμολα, κλειδαριά και διπλούς  μονωμένους υαλοπίνακες 4/15/5 χιλ, όπου προβλέπεται. 
Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις σχετικές λεπτομέρειες της μελέτης. Το κάσωμα θα 
είναι διατομής 85 Χ 120 mm και το φύλλο 130 Χ 70 mm με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του 
φύλλου. 
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα 
κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεμοπίεση V3 
(κατά UNI-EN 77). 
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-12%. Η 
κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και 
η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι γερμανικού 
τύπου κατηγορίας D4. 
Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους, κλειδαριά και πόμολα τύπου ROTO. 
Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές εμποτισμού. 
Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με 
αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού τύπου Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι  τύπου Rubbol 
WP 175 και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V 
γίνεται απάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα. 
Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων. 
Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση της θύρας, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων και της 
βαφής της και της μεταφοράς τους στον τόπο του έργου, όπως επίσης και η εργασία αποξήλωσης του προς 
αντικατάσταση, κουφώματος και οι οποιουδήποτε είδους εργασίες αποκατάστασης 
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων  υλικών) των φθορών που θα προκύψουν στην τοιχοποιία κατά 
την αντικατάσταση. 
 
Τιμή ανά (m2 ) τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πεντακόσια 

 Αριθμητικά 500,00 

 
 

Α.Τ. 42 ΟΙΚ Ν\54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5446.1 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας εξωτερικής από ξυλεία τύπου μεράντι ή νιαγκόν, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με 
φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από 
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό 
από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής 
διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ 
των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 
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κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια Δύο  

 Αριθμητικά 202,00 

 
 

Α.Τ. 43 ΟΙΚ Ν\54.46.02 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5446.2 
 
Κατασκευή εξωτερικής πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου μεράντι ή νιαγκόν, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με 
φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από 
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό 
από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής 
διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ 
των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 
κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια Επτά 

 Αριθμητικά 207,00 

 
 

Α.Τ. 44 ΟΙΚ 56.11  Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 
 
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, σχεδίου, χρώματος και διαστάσεων επιλογής της 
Υπηρεσίας, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας 
πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη, περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή 
χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή 
και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη 
ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), και μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα Τρία και Πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 33,50 
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Α.Τ. 45 ΟΙΚ 56.17  Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5617 
 
Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγμένα φορμαλδεΰδης, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή ματ) εφαρμοζόμενα με πρέσα με χρήση κόλλας φορμάικας και 
με περιθώρια από πηχάκια είτε με συναρμογή ακριβείας των ακμών της φορμάικας, με όλες τις αναγκαίες 
οπές ή εντορμίες για την εφαρμογή, τα εξαρτήματα ή μηχανισμούς και γενικά φορμάικα σε φύλλα με τις 
φθορές και απομειώσεις, κόλλα φορμάικας και μικροϋλικά καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δέκα Έξι και Ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά 16,80 

 
 

Α.Τ. 46 ΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5617 
 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, 
που περιλαμβάνει: 
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη 
φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το 
οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 
β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του 
επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή 
σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 
επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Είκοσι Οκτώ 

 Αριθμητικά 28,00 

 
 

Α.Τ. 47 ΟΙΚ 56.23  Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 
 
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού 
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα 
ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και 
κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 
", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm 
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Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο 
επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο 
από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, εσωτερικά και 
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με 
στρογγυλευμένες ακμές. 
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής 
περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων. 
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία 
τους από την υγρασία 
Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm, χρώματος επιλογής 
της Υπηρεσίας  
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια Είκοσι Πέντε 

 Αριθμητικά 225,00 

 
 

Α.Τ. 48 ΟΙΚ 56.24  Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 
 
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα 
σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 
ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm 
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο 
επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο 
από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, εσωτερικά και 
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με 
στρογγυλευμένες ακμές. 
 
Κατασκευή, μεταφορά επι τόπου και τοποθέτηση. Συμπεριλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση 
χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, 
ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εκατόν Ογδόντα 

 Αριθμητικά 180,00 
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Α.Τ. 49 ΟΙΚ Ν\54.75.1 Ντουλάπα Μελαμίνης Δίφυλλη 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 
 
Ντουλάπα Μελαμίνης Δίφυλλη διαστάσεων τουλάχιστον 80x40x180 εκ., με 2 συρτάρια για αποθήκευση 
ρούχων, σε χρώμα και σχέδιο που θα εγκρίνει η Υπηρεσία 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, κατασκευή και 
εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία προμήθειας επι τόπου, συναρμολόγησης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Ογδόντα πέντε 

 Αριθμητικά 85,00 

 
 

Α.Τ. 50 ΟΙΚ Ν\56.09 Κρεββάτι 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5608.1 
 
Κρεββάτι ημίδιπλο από μελαμινική μοριοσανίδα πάχους 25mm, ελάχιστων διαστάσεων 197Χ117, για 
στρώμα διαστάσεων 110Χ190 εκ.,  χρωματισμένο σε απόχρωση και σχέδιο που θα εγκρίνει η Υπηρεσία, 
συμπεριλαμβανομένων 10 ταβλων υποστήριξης του στρώματος πλάτους 15 εκ. κι ελάχιστου πάχους 2 εκ.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία προμήθειας επι τόπου, συναρμολόγησης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Ενενήντα πέντε 

 Αριθμητικά 95,00 

 
 

Α.Τ. 51 ΟΙΚ Ν\73.78 Στρώμα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
 
Στρώμα ημίδιπλο ελάχιστων διαστάσεων 110Χ190 εκ., και πάχους τουλάχιστον 18 εκ. με ανεξάρτητη 
στήριξη πολλαπλών ελατηρίων ενισχυμένη στα βαριά σημεία του σώματος, γέμισμα με μαλακό υλικό που 
θα περιέχει και φυσικό λάτεξ και επένδυση στρώματος από βαμβάκι, εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία προμήθειας επι τόπου και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εβδομήντα 

 Αριθμητικά 70,00 
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Α.Τ. 52 ΑΤΗΕ Ν\8168.1 Καθρέπτης 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 100,00% 
 
Καθρέπτης Τοίχου Δωματίου πάχους 4mm με ξύλινο ή μεταλλικό πλαίσιο, ασταρωμένο-χρωματισμένο σε 
απόχρωση και σχέδιο που θα εγκρίνει η Υπηρεσία, διαστάσεων τουλάχιστον 0,60m x 0,90m, με δύο ή 
τέσσερα στηρίγματα με κοχλίες επιτοίχιας στήριξης και μικροϋλικά εργασίας πλήρους τοποθετήσεως. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία προμήθειας επι τόπου και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα δύο 

 Αριθμητικά 32,00 

 
 

Α.Τ. 53 ΟΙΚ Ν\56.23 Κομοδίνο Μελαμίνης 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 
Κομοδίνο δαπέδου ελάχιστων διαστάσεων (Μ/ΠΛ/Υ): 45,00 x 40,00 x 40,00 εκ., από μελαμινική 
μοριοσανίδα πάχους 16mm & 2,5cm, χρωματισμένη, με δύο συρόμενα συρτάρια αποθήκευσης και 
πλαστικά καλύμματα προστασίας στις βάσεις των ποδιών για την αποφυγή γδαρσίματος του πατώματος. 
Η απόχρωση και το σχέδιο του κομοδίνου θα έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία προμήθειας επι τόπου, συναρμολόγησης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριάντα πέντε 

 Αριθμητικά 35,00 

 
 

Α.Τ. 54 ΟΙΚ Ν\78.99.02.22 Κάθισμα Σαλονιού 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102 
 
Κάθισμα αναμονής, με επένδυση από ύφασμα ή άλλο υλικό/σχέδιο, ξύλινου σκελετού ασταρωμένο-
βαμμένο, ελάχιστων διαστάσεων 55x55x70(Ύψος) εκ. Η απόχρωση του υφάσματος, της ξυλείας και το 
σχέδιο θα έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου και η τοποθέτηση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πενήντα 

 Αριθμητικά 50,00 
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Α.Τ. 55 ΟΙΚ Ν\56.21 Τραπέζι κουζίνας με καρέκλες 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
 
Προμήθεια επι τόπου του έργου και τοποθέτηση ενός τραπεζιού και τεσσάρων καθισμάτων με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
Χαρακτηριστικά τραπεζιού :  
Τραπέζι κουζίνας ξύλινο μελαμίνης ή άλλου τύπου ξυλείας, βαμμένο, απόχρωσης και σχεδίου εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, με ελάχιστες διαστάσεις : 110 x 70 x 76cm και πάχος επιφάνειας: 1,5cm. 
Χαρακτηριστικά καθισμάτων :  
Τέσσερις καρέκλες κουζίνας ξύλινες, ασταρωμένες-βαμμένες, σχεδίου-απόχρωσης ξυλείας εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, ίδιου τύπου με το τραπέζι και ελάχιστες διαστάσεις : 42,5 x 47 x 81,5cm και ύψος καθίσματος: 
40cm. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εκατόν τριάντα 

 Αριθμητικά 130,00 

 
 

Α.Τ. 56 ΠΡΣ Ν\Β12.20 Σύνθετο όργανο με σκάλα και τσουλήθρα σε ύψος 900 mm 

 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104 
 
Προμήθεια επι τόπου και συναρμολόγηση-εγκατάσταση σε παιδική χαρά τσουλήθρας νηπίων σε ύψος 900 
mm (θέμα ''Φαλαινάκι'') με τούνελ και σκάλα, σχεδίου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
Περιλαμβάνει:  

• Τσουλήθρα μεταλλική, φαρδιά (92cm)  

• Ξύλινα πλαϊνά σε σχήμα φάλαινας  

• Τούνελ στο κάτω μέρος  

 

Διαστάσεις - Απαιτούμενος χώρος:  

• (Μ/ΠΛ/ΥΨ): 181x99x103cm  

• Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος οργάνου (Μ/ΠΛ): 382x299cm  

 

Προδιαγραφές ασφαλείας:  

• Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176-1, ΕΝ1176-3  

• Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 έως 6 ετών  

• Μέγιστο ύψος πτώσης: 60cm  

 

Χρώματα και Υλικά Βαφής: Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει 

να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα. Θα πρέπει να έχουν βάση το νερό και είναι να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Χίλια Εικοσιτρία 

 Αριθμητικά 1.023,00 
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Α.Τ. 57 ΠΡΣ Ν\Β12.21 Μύλος τριών θέσεων 

 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104 
 

Προμήθεια επι τόπου και συναρμολόγηση-εγκατάσταση σε παιδική χαρά μύλου νηπίων τριών θέσεων, 

σχεδίου εγκρίσεως της Υπηρεσίας,  με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Περιλαμβάνει: 

•άξονα περιστροφής με τα ρουλεμάν του, τον σκελετό του μύλου με τον μηχανισμό περιστροφής  

•τρία καθίσματα ασφαλείας-νηπίων 

 

Διαστάσεις - Απαιτούμενος χώρος: 

• Διάμετρος: Ø120cm, ύψος καθίσματος: 54cm 

• Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος, διάμετρος: 528cm 

 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 

• Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176-1, ΕΝ1176-5 

• Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 έως 5 ετών 

• Αριθμός χρηστών 3 άτομα 

 

Χρώματα και Υλικά Βαφής: Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει 

να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα. Θα πρέπει να έχουν βάση το νερό και είναι να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εννιακόσια πενήντα έξι 

 Αριθμητικά 956,00 

 

Α.Τ. 58 ΠΡΣ Ν\Β12.18 Ξύλινη - μεταλλική κούνια δύο θέσεων Νηπίων 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104 
 

Προμήθεια επι τόπου και συναρμολόγηση-εγκατάσταση σε παιδική χαρά ξύλινης-μεταλλικής κούνιας δύο 

θέσεων νηπίων, σχεδίου εγκρίσεως της Υπηρεσίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Περιλαμβάνει: 

• 4 ξύλινα υποστυλώματα (πόδια) τετράγωνης διατομής 85x85mm 

• 1 μεταλλική οριζόντια δοκό μήκους 247cm και Ø80mm 

• 2 πιστοποιημένα καθίσματα ασφαλείας νηπίων  

• Στις δύο άκρες της προσαρμόζεται τραπεζοειδής σύνδεσμος όπου βιδώνονται τα υποστυλώματα της 

κούνιας  

 

Διαστάσεις - Απαιτούμενος χώρος: 

 (Μ/ΠΛ/ΥΨ):327cm x 190cm x 220cm 

• Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος οργάνου (Μ/ΠΛ): 719Χ298cm 
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Πιστοποιήσεις – Προδιαγραφές Ασφαλείας:  

• Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 

(Κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακό αριθμό, την ταυτοποίηση του εισαγωγέα, έτος 

κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, Προτεινόμενες Ηλικίες και Επιτρεπτός αριθμός χρηστών)  

• Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρησή του 

(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, 

οδηγίες συντήρησης)  

• Το όργανο θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176-1, ΕΝ1176-3 

• Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 έως 4 ετών 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Η οριζόντια δοκός: Θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Διαμέτρου 76mm / πάχους 

2mm. Θα στηρίζεται σε δύο ξύλινα υποστυλώματα 85χ85cm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες 

θέσεις θα είναι συγκολλημένα τέσσερα κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των 

καθισμάτων. Τα καθίσματα θα είναι ασφαλείας Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και θα αναρτώνται από τα 

κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. Οι αλυσίδες θα είναι γαλβανισμένες, πάχους 

5mm & μήκους 1.80m  

Τα μεταλλικά μέρη: Θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για 

εξωτερικό χώρο 

 

Χρώματα και Υλικά Βαφής: Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη πρέπει 

να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα 

μέταλλα. Θα πρέπει να έχουν βάση το νερό και είναι να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Χίλια Εικοσιένα 

 Αριθμητικά 1.021,00 

 
 

Α.Τ. 59 ΟΙΚ 61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6118 
 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα 
(εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές 
στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, 
ορθοστάτες, κ.λ.π.), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Δύο και Ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά 2,80 
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Α.Τ. 60 ΟΙΚ Ν\62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6221  
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε 
διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, 
με κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώματα". Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο πλήρης χρωματισμός των επιφανειών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" (απόξεση και καθαρισμός με 
ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος της εκλογής της επίβλεψης). 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πέντε 

 Αριθμητικά 5,00 

 
 

Α.Τ. 61 ΟΙΚ Ν\62.24  Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6224 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με 
ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες 
ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, 
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και 
λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο 
πλήρης χρωματισμός των επιφανειών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" (απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος της εκλογής της 
επίβλεψης). 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πέντε και Εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 5,60 

 
 

Α.Τ. 62 ΟΙΚ Ν\64.01.01  Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από 
 ευθύγραμμες ράβδους 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6401 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κ.λ.π.., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο πλήρης χρωματισμός των επιφανειών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" (απόξεση και 
καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και 
δύο στρώσεις ελαιοχρώματος της εκλογής της επίβλεψης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του 
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μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά 4,50 
 
 

Α.Τ. 63 ΟΙΚ Ν\64.01.03    Σιδεριά ασφαλείας παραθύρων 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 64.02 σχ. 83% & :ΟΙΚ 77.55 σχ. 17%  
 
Πλήρης κατασκευή σιδεριών ασφαλείας παραθύρων οποιονδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε 
σχήματος, μορφής και τρόπου κατασκευής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο πλήρης χρωματισμός των 
επιφανειών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών" (απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος της εκλογής της επίβλεψης). 
 
Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, 
στεραίωσης και χρωματισμού των σιδεριών ασφαλείας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, και τις οδηγίες 
της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά (m2 ) τετραγωνικό μέτρο σιδεριάς ασφαλείας παραθύρων 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εκατό 

 Αριθμητικά 100,00 
 
 

Α.Τ. 64 ΟΙΚ Ν\64.01.04     Πλήρης προμήθεια µπασκέτας καλαθοσφαίρισης σχολική, μετά του κορμού,  
      ταµπλό, στεφανιού µε δίκτυ 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 6402 
 
Πλήρης εργασία προμήθειας επι τόπου στο χώρο τοποθέτησης, µπασκέτας καλαθοσφαίρισης σχολικής, 
συνολικού ύψους 3,05µ µέχρι το άνω μέρος του στεφανιού, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά 
χρήση, µε αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δυο χέρια ντουκόχρωµα υψηλής ποιότητας, σε απόχρωση 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι : 
α) Τον κορµό της µπασκέτας αποτελούμενο από σιδηροκατασκευή, διατομής κυκλικής ελάχιστης διατομής 
Φ114 και ελάχιστου πάχους 3mm. επί αξονικού ύψους τουλάχιστον 2,70εκ με πρόβολο 80εκ. 
Ο κορμός στερεώνεται κατά τρόπο αµετακίνητο σε βάθος 50 εκ. πάνω στο πέδιλο µε 7 µπουλόνια Φ 20, που 
βιδώνονται πάνω στα µεταλλικά πλαίσια του κορµού και του πεδίλου και χωρούν μέσα στον όγκο του 
πεδίλου στις οπές (θύλακες) που έχουν προβλεφθεί γι' αυτό. Μεταξύ των δύο σιδερένιων πλαισίων 
παρεµβάλλονται µερικές φορές, ροδέλες για να εξαλειφθούν, εάν υπάρχουν, µικρές αποκλίσεις από την 
τελική θέση. Ειδικά για την τοποθέτηση του κορµού στην ακριβή θέση, οι οπές των κοχλιών στο σιδερένιο 
πλαίσιο του κορµού προβλέπονται επιµήκεις, επιτρέποντας έτσι µικρές µετακινήσεις µε την παρεμβολή των 
ροδελών που ήδη αναφέρθηκαν. Η τελική στερέωση των κοχλιών επιτυγχάνεται µε σιδερένιες σφήνες για 
την κάλυψη των κενών των επιµήκων οπών, όπου μπαίνουν οι κοχλίες.  
Το άνω µέρος του κορµού θα φέρει πλάκα 200χ140mm πάχους 6 mm, που θα φέρει 4 µπουλόνια 
Μ16x50χιλ τα οποία θα χρησιμεύουν στη στερέωση της γλυσιέρας του ταµπλό.  
Οι μεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από 
ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των χρηστών. 
β) Το ταµπλό αποτελούμενο από δύο ορθογώνια πλαίσια από σκελετό κατασκευασμένο από ενισχυμένη 
κοιλοδοκό 50x25x2χιλ, εξωτερικών διαστάσεων 1200x900χιλ. και Plexiglas διαφανές πάχους 10χιλ. 



[46] 

 

Το εξωτερικό και το εσωτερικό πλαίσιο συνδέονται µε τη γλυσιέρα κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 
4χιλ, στραντζαριστή σχήµατος Π. 
Η διάταξη της γλυσιέρας επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της, προσφέρει τη δυνατότητα 
μελλοντικής επαναρύθμισής της σε κάθε περίπτωση αλλαγής του χώρου τοποθέτησής του ταµπλό. Ανάμεσα 
στο σκελετό και στο Plexiglas παρεμβάλλεται ειδικό λάστιχο διατομής 50x3χιλ, για την απορρόφηση των 
κραδασμών. Το Plexiglas είναι στερεωμένο στο σκελετό µε βίδες φρεζάτες 6x50χιλ και φέρει κατάλληλη 
γραµµογράφηση σε λευκό χρώμα. 
Στην επιφάνεια εφαρμογής του στεφανιού µε το Plexiglas και την γλυσιέρα το τµήµα του Plexiglas 
κατασκευάζεται από άθραυστο πολυκαρβονικό ιδίου πάχους 10 χιλ.  
Οι δυο αντηρίδες συνδέουν το άνω µέρος του ταµπλό µε την πίσω άκρη του ευθύγραµµου τµήµατος του 
κορµού κατασκευασµένες από σωλήνα ¾΄΄ και ½΄΄, συγκολληµένες µε ειδικό τεµάχιο και φέρουν πολλαπλές 
οπές για εύκολη προσαρμογή σε κάθε τύπο µπασκέτας.  
γ) Το στεφάνι είναι κατασκευασμένο από κυκλικό σίδηρο "µασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45εκ και πάχους 
20 χιλ. φέρει στο άνω µέρος του ειδικό τεµάχιο στραντζαριστής λαμαρίνας πάχους 4χιλ, για τη σύνδεση του 
στεφανιού µε το ταµπλό, ενίσχυση µε πτερύγιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία του κατά τη χρήση 
του στεφανιού και δίχτυ 70g. Επίσης, φέρει ειδικό τεµάχιο κατασκευασμένο από µασίφ σίδηρο Φ12χιλ, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία του ίδιου του στεφανιού κατά τη χρήση του. Το στεφάνι φέρει 
ενσωμάτωση αγκίστρων για το δίχτυ από άσπρο κορδόνι πάχους 4χιλ και ύψους 400χιλ., µε 12 θηλιές, µε 
UV προστασία μαζί µε τις βίδες για άμεση τοποθέτηση και είναι βαµµένο σε χρώμα πορτοκαλί. Το ταµπλό 
πρέπει να παραμένει ανεπηρέαστο από τις παραμορφώσεις του στεφανιού. Η όλη διάταξη της στήριξης του 
στεφανιού πάνω στο ταµπλό και του ταµπλό πάνω στο κορµό επιτρέπει την ελεύθερη παραμόρφωση ή 
στρέβλωση του ταµπλό, λόγω κρούσεων κ.λ.π., αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του.  
 
Η µπασκέτα θα φέρει πιστοποιητικό συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ΕΝ 1270 για το σχεδιασμό, την 
κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού όπως µπασκετών καλαθοσφαίρισης κ.λ.π.. και την τοποθέτηση. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση της µπασκέτας προϋποθέτει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, 
κατόπιν έγκρισης των σχετικών επίσηµων πιστοποιητικών και ενδεχοµένως του δείγµατος, τα οποία θα 
κατατεθούν εγκαίρως στην Υπηρεσία µε ευθύνη του αναδόχου.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται κάθε αναγκαία δαπάνη προµήθειας, μεταφοράς επι τόπου στο χώρο 
τοποθέτησης, όλων των τμημάτων της µπασκέτας, των παντός είδους απαιτούμενων υλικών, εξαρτημάτων 
και µικροϋλικών, η εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης-πάκτωσης και όποια άλλη εργασία απαιτείται 
για την παράδοση του εξοπλισμού σε ετοιμότητα προς χρήση.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τετρακόσια Πενήντα 

 Αριθμητικά 450,00 
 
 

Α.Τ. 65 ΟΙΚ 64.29  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6428 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 
304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή 
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξείδωτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Είκοσι 

 Αριθμητικά 20,00 
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ΟΜΑΔΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 

Α.Τ. 66 ΑΤΗΕ Ν\8840.1.16.1 Υδραυλικός Ανελκυστήρας 

 
Κωδικός Αναθεώρησης :  ΗΛΜ 063  100,00% 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού αναβατορίου δύο στάσεων για άτομα με κινητικά προβλήματα 
στο ΕΠΑΛ Αμοργού σε εσωτερικό χώρο (Οδηγία Μηχανών 2006/42 ΕΚ της Ε.Ε σχετικά με τις μηχανές). 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 
- Τύπος καμπίνας : Κλειστού τύπου. 
- Ικανότητα : 300 kg. 
- Διαδρομή : 3000 mm. 
- Στάσεις : 2. 
- Εσωτερικές (καθαρές) διαστάσεις καμπίνας : 900x1600 mm. 
- Απαιτούμενος λειτουργικός χώρος : 1400x1750 mm. 
- Ελάχιστο ύψος στην κάτω στάση : 130 mm. 
- Απαιτούμενο βάθος σκάμματος : 200 mm. 
- Άνω απόληξη : 2400 mm min. 
- Ανάρτηση : 2:1 (έμμεση ανάρτηση). 
- Αλυσίδες : 2 αλυσίδες κινήσεως 5/8’’ του οίκου REX (Γερμανία). 
- Οδηγοί : Κλειστού τύπου. 
- Είσοδοι : 1. 
- Θέση εμβόλου σε σχέση με την είσοδο κάτω στάσης : Αριστερά. 
- Ταχύτητα ανόδου / καθόδου : 0,15 m/sec. 
- Λειτουργία : Hold-to-run (συνεχής πίεση επί του αντιστοίχου μπουτόν). 
- Έμβολο : Φ 55 απλής ενεργείας. 
- Βάκτρο : Επιχρωμιωμένο και ρεκτιφιαρισμένο. 
- Αντλία : παροχής 8 lt/min, πλήρως αθόρυβη. 
- Βαλβίδα : για ομαλή εκκίνηση / σταμάτημα κατά την κάθοδο. 
- Κινητήρας : 1,5 kW 380 V 
- Inverter : Για εξασφάλιση λειτουργίας με μονοφασικό ρεύμα και ομαλή εκκίνηση/σταμάτημα κατά την 
άνοδο. 
- Ελαστικός σωλήνας : 3/8’’ δοκιμασμένος σε πίεση 350 bar. 
- Ελαιοδοχείο : ελάχιστων διαστάσεων 200x250x300 mm. 
- Κάλυψη υδραυλικού συστήματος  
- Υδραυλικό έλαιο : ISO VG 32. 
- Ηλεκτρικός πίνακας (κυτίο) : Διαστάσεις 600x500x200 mm, με IP 65, σύμφωνο με το πρότυπο 2002/95 ΕΚ. 
- Ηλεκτρικός πίνακας (εξαρτήματα) : τύπο Schneider Electric/ Lovato  
- Ηλεκτρικός πίνακας (PLC) : πλήρως προγραμματισμένο 
- Τάση χειρισμού : 24 VDC. 
- Χειριστήριο καμπίνας : Inox (μπουτόν για κάθε στάση/ φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, υπέρβαρο, κλειδί). 
- Χειριστήριο κάτω στάσης : βιομηχανικού τύπου (μπουτόν κλήσης/φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, κλειδί). 
- Χειριστήριο άνω στάσης : βιομηχανικού τύπου (μπουτόν κλήσης/φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, κλειδί). 
-Πόρτα άνω στάσης : Πόρτα εξ αλουμινίου διαστάσεων 800x2000 mm με ηλεκτρική και μηχανική 
μανδάλωση (ηλεκτρική κλειδαριά με επαφή ασφαλείας). 
-Πόρτα κάτω στάσης : Πόρτα εξ αλουμινίου διαστάσεων 800x2000 mm με ηλεκτρική και μηχανική 
μανδάλωση (ηλεκτρική κλειδαριά με επαφή ασφαλείας). 
- Φραγή κάτω στάσης : Κλωβός από κοιλοδοκό και διάτρητη λαμαρίνα ύψους 2000 mm (3 πλευρές). 
- Προκαλωδίωση καμπίνας, στηρίγματα, καλώδια 
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- Συστήματα ασφαλείας : 
 Αν το κάτω μέρος της πλατφόρμας προσκρούσει σε εμπόδιο κατά την κάθοδο, σταματά κάθε κίνηση. 
 Σύστημα αυτόματης διόρθωσης σε περίπτωση απώλειας στάθμης. 
 Αρπάγες. 
 Βαλβίδα υπέρβαρου. 
 Βαλβίδα θραύσης στο έμβολο. 
 Βαλβίδα χαμηλής πίεσης. 
 Σύστημα ασφάλισης κατά τη συντήρηση. 
 Σύστημα απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

- Καμπίνα : Τύπος XAD 
 Πλευρά εισόδου άνω στάσης (Α): Δίφυλλη, ανοιγόμενη προς τα μέσα πόρτα με ηλεκτρική και μηχανική 

μανδάλωση από αλουμίνιο και κρύσταλλο triplex, διαστάσεων 800x2000 mm. 
 Πλευρά εισόδου κάτω στάσης (Β) : Δίφυλλη, ανοιγόμενη προς τα μέσα πόρτα με ηλεκτρική και 

μηχανική μανδάλωση από αλουμίνιο και κρύσταλλο triplex, διαστάσεων 800x2000 mm. 
 Πλευρά εμβόλου (Γ): Πάνελ από αλουμίνιο, ύψους 2000 mm. 
 4η πλευρά (Δ) : Πάνελ από αλουμίνιο και κρύσταλλο triplex, ύψους 2000 mm. 
 Οροφή : Από πάνελ αλουμινίου, με ρήση 10 mm. 
 Δάπεδο: Από αντιολισθητική λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 3 mm. 
 Χρώμα αλουμινίου : Λευκό, RAL 9016. 
 Φωτισμός, συγχρονισμένος με την κίνηση : Ταινία LED. 
 Γρίλια εξαερισμού  
 Βαφή οδηγών, φορείου : 1η και 2η επίστρωση : NOVEPOX (ΧΡΩΤΕΧ) Αντισκωριακό αστάρι χρωμικού 

ψευδαργύρου εποξειδικής βάσης (ειδικό για πλοία), 3η επίστρωση : RAL 7015 (γκρι) μεταλλικών 
επιφανειών βιομηχανικής χρήσης. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η στατική μελέτη του ανυψωτικού, η μηχανολογική μελέτη, η άδεια μικρής 
κλίμακας από αρμόδιο μηχανικό, η δαπάνη για την έκδοση άδειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα και η 
απαιτούμενη εργασία για την παράδοση όλης της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία, το 
Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και δήλωση συμμόρφωσης CE, η εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι κάθε 
είδους απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες (διάνοιξη φρεατίου ανελκυστήρα, οπών, σκαλωσιές για 
εγκατάσταση κλπ), η προσαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κίνησης, φωτισμού γείωσης, η βεβαίωση επάρκειας 
ανταλλακτικών για 10 χρόνια, η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, υλικών 
και μικροϋλικών. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) πλήρους περαιωμένης εργασίας 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Είκοσι δύο χιλιάδες  

 Αριθμητικά 22.000,00 

 
 

Α.Τ. 67 ΑΤΗΕ Ν\8432.1.1 Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/600 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 026 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου Panel 33/900/600, πλήρως εγκατεστημένα 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εκατόν Εβδομήντα 

 Αριθμητικά 170,00 
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Α.Τ. 68 ΑΤΗΕ Ν\8432.1.2 Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/700 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 026 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου Panel 33/900/700, πλήρως εγκατεστημένα 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εκατόν Ογδόντα Πέντε 

 Αριθμητικά 185,00 

 
 

Α.Τ. 69 ΑΤΗΕ Ν\8432.1.3 Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/800 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 026 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου Panel 33/900/800, πλήρως εγκατεστημένα 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια 

 Αριθμητικά 200,00 

 
 

Α.Τ. 70 ΑΤΗΕ Ν\8432.1.4 Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/1000 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 026 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου Panel 33/900/1000, πλήρως εγκατεστημένα 
δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια Πενήντα 

 Αριθμητικά 250,00 

 
 

Α.Τ. 71 ΑΤΗΕ Ν\8432.1.5 Θερμαντικά σώματα Panel 33/900/1200 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 026 
 
Προμήθεια και σύνδεση-τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου Panel 33/900/1200 πλήρως 
εγκατεστημένα δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά προμήθεια επί τόπου και 
εργασία εγκαταστάσεως.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια Εβδομήντα Πέντε 

 Αριθμητικά 275,00 
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Α.Τ. 72 ΑΤΗΕ Ν\8431.1 Διακόπτης θερμαντικού σώματος δισωλήνιου συστήματος 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 
 
Διακόπτης θερμαντικού σώματος για εγκατάσταση δισωλήνιου συστήματος κεντρικής θερμάνσεως, πλήρως 
τοποθετημένος και παραδοτέος σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εβδομήντα 

 Αριθμητικά 70,00 

 
 

Α.Τ. 73 ΑΤΗΕ Ν\8151.2 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 
 
Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη, 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, 
δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συγκολλήσεως στομίων με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται το δοχείο 
πλύσεως από πορσελάνη, τα εξαρτήματά του και η σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού 
διακόπτου και τεμαχίου εύκαμπτου σωλήνα με ρακόρ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το πλαστικό 
κάθισμα με το κάλυμμα και η χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια επι τόπου, εργασία σύνδεσης και τοποθέτησης για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά Τεμάχιο (1 τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Διακόσια Ογδόντα 

 Αριθμητικά 280,00 

 
 

Α.Τ. 74 ΑΤΗΕ Ν\8160.2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης πλήρης  

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 
 
Nιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 x 56 cm, επιτοίχιος, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης. 
Περιλαμβάνονται ο νιπτήρας, η βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σιφώνι Φ  1 1/4 ins,  ο αναμικτήρας με τη 
σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών και τεμαχίων ευκάμπτων 
σωλήνων που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, ο 
καθρέπτης, η σαπουνοθήκη, με τα λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, χαλκοσωλήνας, βίδες, μολυβδόκολλα, τσιμεντοκονία κ.λ.π.) δηλαδή 
προμήθεια επι τόπου και εργασία πλήρους σύνδεσης κι εγκαταστάσεως για παράδοση των πιο πάνω σε 
λειτουργία.  
 
Τιμή ανά Τεμάχιο (1 τεμ)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριακόσια Ογδόντα 

 Αριθμητικά 380,00 
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Α.Τ. 75 ΑΤΗΕ Ν\8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλήρης  

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 017 
 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 
13 cm, μήκους  1,20 m, σχεδίου έγκρισης της Υπηρεσίας, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. 
Περιλαμβάνονται ο νεροχύτης, η βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνας υπερχειλίσεως τα στηρίγματα, ο 
αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins και το σιφώνι από πολυαιθυλένιο με τα εξαρτήματα, 
υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια επι τόπου και εργασία σύνδεσης 
και τοποθέτησης για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά Τεμάχιο (1 τεμ) έτοιμου προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τετρακόσια 

 Αριθμητικά 400,00 

 
 

Α.Τ. 76 ΑΤΗΕ 8766.3.1      Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής : 3 Χ 1,5 mm2, χάλκινων αγωγών ή 
                                εντοιχισμένο 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατομής : 3 Χ 1,5 mm2 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 κ.λ.π..) δηλαδή προμήθεια 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. 
 
Τιµή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πέντε και Εικοσιεννιά λεπτά 

 Αριθμητικά 5,29 

 
 

Α.Τ. 77 ATHE 8766.3.2   Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής : 3 Χ 1,5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό 
                              ή εντοιχισμένο 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 046 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατομής : 3 Χ 2,5 mm2 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κ.λ.π..)προμήθεια 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. 
 
Τιµή ενός μέτρου (m)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πέντε και Εξήντα Έξι λεπτά 

 Αριθμητικά 5,66 
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Α.Τ. 78 ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή 
                            εντοιχισμένο 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ευθύς, διαµέτρου Φ 13,5mm, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή 
προμήθεια επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως σωλήνα µε τα απαραίτητα 
πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π..  
 
Τιµή ενός μέτρου (m)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τρία και Εικοσιεπτά λεπτά 

 Αριθμητικά 3,27 

 
 

Α.Τ. 79 ΑΤΗΕ 8732.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Διαμέτρου Φ 16mm, ορατός ή 
                             εντοιχισμένος 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ευθύς, διαµέτρου Φ 16mm, ορατός ή εντοιχισµένος, προμήθεια 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως σωλήνα µε τα απαραίτητα πλαστικά 
προστόµια ίσια ή καµπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.  
 
Τιµή ενός μέτρου (m)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τέσσερα και Επτά λεπτά 

 Αριθμητικά 4,07 

 
 

Α.Τ. 80 ΑΤΗΕ 8801.1.1   Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, απλός μονοπολικός, τάσεως 
                             250V 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 
 
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός τάσεως 250 V µε το κυτίο, προμήθεια 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τέσσερα και Δεκατέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικά 4,14 

 
 

Α.Τ. 81 ΑΤΗΕ 8826.3.2     Ρευματοδότης Χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α, με το κυτίο 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 
 
Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α µε το κυτίο, προμήθεια επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) παραδοτέο σε λειτουργία 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εννιά και Εικοσιτέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικά 9,24 

 
 

Α.Τ. 82 ΑΤΗΕ 8735.2.1    Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Διαμέτρου Φ 70mm, ορατό ή εντοιχισμένο 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 041 
 
Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικροϋλικά (γύψος, πίσσα 
μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) 
προμήθεια επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τέσσερα 

 Αριθμητικά 4,00 

 
 

Α.Τ. 83 ΑΤΗΕ 8981.1.3.1   Φως απλό στον τοίχο η οροφή, με λαμπτήρα 75 W, δηλαδή λυχνιολαβή 
                                 κοχλιωτή, προστασίας IP 20 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 
 
Φως απλό στον τοίχο η οροφή, σχεδίου που θα εγκρίνει η Υπηρεσία, δηλαδή προμήθεια επι τόπου του 
έργου κι εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με 
λυχνιολαβή κοχλιωτή, προστασίας IP 20, - Με λαμπτήρα 75 W 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Έξι και Σαραντατέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικά 6,44 

 
 

Α.Τ. 84 ΑΤΗΕ 8982.1.3.1   Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου η οροφής, με ανταυγαστήρα απλό 
                                 προστασίας IP 20, με λαμπτήρα κοχλιωτό 75 W 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 
 
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου η οροφής, σχεδίου που θα εγκρίνει η Υπηρεσία, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με 
ανταυγαστήρα απλό προστασίας IP 20- Με λαμπτήρα κοχλιωτό 75 W 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εικοσιτρία και Σαράντα δύο λεπτά 

 Αριθμητικά 23,42 
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Α.Τ. 85 ΑΤΗΕ 8983.9.2.2  Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με λαμπτήρες 60 W 

                                CONCENTRA κυλινδρικό προστασίας ΙΡ 44 με κώδωνα στεγανό. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 
 
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου η οροφής, σχεδίου που θα εγκρίνει η Υπηρεσία, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με 
λαμπτήρες 60 W CONCENTRA κυλινδρικό προστασίας ΙΡ 44 με κώδωνα στεγανό. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εικοσιέξι και Σαράντα ένα λεπτά 

 Αριθμητικά 26,41 

 
 
 

Α.Τ. 86 ΑΤΗΕ Ν\8558.4 Κλιματιστική μονάδα 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 37 100% 
 
Προμήθεια επι τόπου του έργου και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου τοίχου, 
οροφής αερόψυκτη, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 17.000 btu/h (ψύξη) / 18.000 btu/h 
(θέρμανση), συμπεριλαμβανομένης και της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας σε μοντέλο με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας: 
 
Ενεργειακή Κλάση :    κατ’ ελάχιστο  Α+++ 
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης   κατ’ ελάχιστο  6.0 
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης   κατ’ ελάχιστο  4.0 
Να διαθέτει Χρονοδιακόπτη, οθόνη LED, τηλεχειρισμό, Λειτουργία καθαρισμού αέρα, αφύγρανσης, 
θέρμανσης. 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Απόδοση ψύξης σε BTU/h    κατ’ ελάχιστο  17.000 BTU/h 
Μέγεθος δωματίου   κατ’ ελάχιστο  35τ.μ. 
Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής  κατ’ ελάχιστο  45dB 
Τύπος συσκευής    Επιτοίχιο Κλιματιστικό 
Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h  κατ’ ελάχιστο  18.000 BTU/h 
Ονομαστική Απόδοση   κατ’ ελάχιστο  17.000 BTU/h 
Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής  κατ’ ελάχιστο  55dB 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και εγκατάσταση των σχετικών σωληνώσεων και ηλεκτρικών 
καλωδιώσεων και του συστήματος αποχέτευσης και εν γένει υλικών και μικροϋλικών απαραίτητων προς 
πλήρη εγκατάσταση, στήριξη και λειτουργία, καθώς και πάσης φύσεως εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με 
ηλεκτρικό δίκτυο και εν γένει κάθε ρύθμισης προς παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Εξακόσια Σαράντα 

 Αριθμητικά 640,00 
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Α.Τ. 87 ΟΙΚ Ν\56.25.2 Φούρνος 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100% 
 
Προμήθεια ηλεκτρικής κουζίνας πλάτους 60cm, επι τόπου του έργου, εγκατάσταση-σύνδεση με το 
ηλεκτρικό δίκτυο, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, μοντέλου με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά που θα έχει την έγκριση της Υπηρεσίας: 
Χωρητικότητα φούρνου: κατ’ ελάχιστο 65lt 
Ενεργειακή κλάση (ΕΕ65/2014) : Α 
Προγράμματα λειτουργίας: κατ’ ελάχιστο 7 
Να διαθέτει βάση εστιών (4 ζωνών), διακόπτες push pull, πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από διπλό 
κρύσταλλο για εύκολο καθάρισμα, πλαϊνες ράγες και φωτισμό στο εσωτερικό του φούρνου, συρτάρι 
αποθήκευσης συρόμενο, ρυθμιζόμενα πόδια και ελάχιστο συνοδευτικό εξοπλισμό 2 βαθιά ταψιά και μια 
εσχάρα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Τριακόσια Τριάντα 

 Αριθμητικά 330,00 

 

Α.Τ. 88 ΑΤΗΕ Ν\8560 Απορροφητήρας 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100% 
 
Προμήθεια απορροφητήρα κουζίνας επι τόπου του έργου, εγκατάσταση-σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, 
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, μοντέλου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που θα έχει την 
έγκριση της Υπηρεσίας: 
Χρώμα / υλικό : Λευκό 
Διαστάσεις : 60cm 
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής) : κατ ελάχιστο 250m3/h 
Επίπεδο θορύβου : μεταξύ 56 – 64dB 
Μοτέρ : 90W 
Φωτισμός : Λάμπες LED ή αλογόνου 20 W 
Διακόπτες : Πατητοί 
Μεταλλικά Φίλτρα : 2 
Ενεργειακή κλάση κατ ελάχιστο D 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) έτοιμο προς χρήση 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως Πενήντα 

 Αριθμητικά 50,00 
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