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2           ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.1 ΓENIKA 

Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο 

τρόπο κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο, στους 

ελέγχους και δοκιμές των εγκαταστάσεων και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο 

πληρωμής των διαφόρων ειδών εργασιών του έργου. 

 

1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικά όλες οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με 

τους ισχύοντες Ευρωπαικούς Κανονισμούς (ΕΝ), τους αντίστοιχους Κανονισμούς του 

Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΛΟΤ (και εκείνους της ΔΕΗ, ΟΤΕ και Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς (VDΕ/DΙΝ και άλλους Κανονισμούς 

διεθνούς κύρους). Για κάθε είδος εγκατάστασης ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται 

στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους του κεφαλαίου "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ". 

 

1.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί για την έκταση και τη 

φύση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών εργασιών και είναι 

υποχρεωμένος να προγραμματίσει μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του χρονικού προγραμματισμού της 

κατασκευής). 

Για το συντονισμό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και των συνεργείων, ο 

Ανάδοχος θα επισκεφθεί το χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες που θα 

δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σ'αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 

 

1.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι 

εξειδικευμένα με αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
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1.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Aνάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφ'όσον οι 

τροποποιήσεις ή προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους ειδικών απαιτήσεων των 

μηχανημάτων ή συσκευών που θα προσκομίσει και εγκαταστήσει ή για λόγους εμποδίων 

που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν μικροαλλαγές σε 

οικοδομικά ή αλλά στοιχεία (π.χ. εκσκαφές, αποκαταστάσεις, άλλες σωληνώσεις, κλπ.) ή 

γενικότερα κατά την γνώμη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση του 

έργου. 

Tα τροποποιημένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες, 

κλπ.) της Επίβλεψης και θ'αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια των εγκαταστάσεων 

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης των εγκαταστάσεων που 

κατασκευάσθηκαν. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν την πλήρη 

και ακριβή εικόνα της θέσης και της έκτασης κάθε εγκατάστασης και να παρέχουν κάθε 

δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηματικά διαγράμματα κλπ.) όπως ακριβώς 

κατασκευάσθηκε. 

Ολα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και 

διαφανείς εκτυπώσεις. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση. 

 

1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Ολες οι εργασίες χαράξεων και επιμετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα 

γίνονται με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι'αυτό όλα τα 

ενδεδειγμένα όργανα και μέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την 

εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού ή αυτών που ενεργούν με εντολή ή 

εξουσιοδότηση του. 

 

1.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, τους πίνακες χαρακτηριστικών μηχανημάτων και το τιμολόγιο. 

 

1.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι 

τέλος του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο 
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(τσιμεντάρισμα, κάλυμμα, βαφές μεταλλικών κατασκευών, κλπ). από την οποιαδήποτε 

φθορά. 

Ολα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοστάσιο και όσα έχουν υποστεί 

φθορά ή ζημιά κατά την κρίση της Επίβλεψης θα απομακρυνθούν. Τα υλικά που θα 

χαρακτηρισθούν κατάλληλα θα αποθηκευθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή 

των ή όταν δεν υπάρχουν σύμφωνα με οδηγίες της Επίβλεψης. 

Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται σε 

κάθε κεφάλαιο της ΤΣΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και της Επίβλεψης. 

 

1.9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος μετά την τμηματική ή ολική αποπεράτωση των 

εγκαταστάσεων και πριν από την εκτέλεση οικοδομικών ή άλλων εργασιών που καταστούν 

αφανή τα τμήματα της εγκατάστασης και πριν από την παραλαβή των έργων, να 

πραγματοποιήσει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (εκτός από την κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος) κάθε φύσης ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται σε κάθε τμήμα 

της Τ.Σ.Υ για κάθε είδος εγκατάστασης ή θα ζητηθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Οι δοκιμές γίνονται πάντα με την παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και Διπλ. 

Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα αναγκαία κατά την κρίση του ή την 

κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού όργανα ελέγχου, υλικά, μικροϋλικά καθώς και τις 

εγκεκριμένες από τους κατασκευαστές αποδόσεις και καμπύλες απόδοσης και να εκτελέσει 

με δικό του προσωπικό τις δοκιμές. 

Τα όργανα ελέγχου που θα φέρει ο Εργολάβος πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση έτσι 

που να πείθουν ότι δίνουν ακριβείς μετρήσεις. 

Η δαπάνη για την προμήθεια, προσκόμιση, διάθεση των οργάνων ελέγχου, των υλικών και 

μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και για κάθε απαιτούμενη εργασία βαρύνει τον 

Εργολάβο του έργου. Ειδικά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω δαπάνη η παροχή και 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και η παροχή και κατανάλωση νερού που 

βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς επίσης και η προμήθεια και κατανάλωση πετρελαίου. 

Αν κατά την εκτέλεση δοκιμών δεν διαπιστωθεί ανωμαλία θα συνταχθεί πρωτόκολλο 

δοκιμών που θα υπογραφεί από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο με τις τυχόν 

παρατηρήσεις του Επιβλέποντα που θα αποτελέσει στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή 

των εγκαταστάσεων. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 

2.1 Εγκατάσταση Ιστών Φωτιστικών Σωμάτων 

Οι ιστοί των φωτιστικών σωμάτων θα εγκατασταθούν όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες 

παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

2.2 Εγκατάσταση Υπόγειων Δικτύων Εξωτερικού Φωτισμού 

α. Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευαστούν με καλώδια τύπου ΝΥΥ, που 

οδεύουν μέσα σε σωλήνες PVC διαμέτρου 110 mm, 6 atm.  Οι σωλήνες τοποθετούνται μέσα 

σε χαντάκια βάθους 0,70 m και πλάτους 0,50mm.  Σε διελεύσεις δρόμων Parking κλπ., οι 

σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. 

β. Τα φρεάτια επίσκεψης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου προβλέπονται διαστάσεων 

0,40x0,40 m και βάθους 0,70 m, που θα κατασκευαστούν από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση 

ξυλότυπου, με πάχος τοιχωμάτων 100 mm.  Τα φρεάτια θα φέρουν απλό χυτοσιδερένιο 

κάλυμμα διαστάσεων 0,40x0,40 m.  Φρεάτια επίσκεψης/έλξης καλωδίων προβλέπονται 

δίπλα στη βάση κάθε φωτιστικού σώματος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 

γ. Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της μόνωσης 

με τα χείλη των σωλήνων. 

δ. Στις διασταυρώσεις με λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού θα τοποθετούνται 

κάτω από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα 

καλώδια μέσης τάσης.  Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού με 

καλώδια σθενών ρευμάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται οριζόντια απόσταση 

μεγαλύτερη από 30 cm. 

ε. Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται μέσα στα ακροκιβώτια 

διακλάδωσης των ιστών ή τα επίτοιχα στεγανά κυτία διακλάδωσης. Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης μέσα στο έδαφος. 

 

2.3  Γείωση 

α. Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται με γυμνό αγωγό γείωσης διατομής 6mm² 

επάνω σε γυμνό συλλεκτήριο αγωγό γείωσης διατομής 25mm², που οδεύει συνδρομικά με τα 

καλώδια και έξω από τις σωληνώσεις των καλωδίων. 

β. Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης μεταξύ τους θα είναι τύπου  ασφαλείας, 

δηλαδή θα επιτυγχάνονται με σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του ενιαίου αγωγού 

γείωσης.  Το σημείο σύσφιγξης θα βαπτίζεται στη συνέχεια σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 
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γ. Στο τέλος κάθε γραμμής ή κάθε σκέλους γραμμής και στους υπαίθριους στεγανούς 

πίνακες (αν υπάρχουν) θα εγκατασταθεί μία πλάκα γείωσης, όπως περογράφεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Οι γυμνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γείωσης με αγωγιμότητα 

ίση με το 98% του καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και ελάχιστης διατομής 25 

mm². 

ε. Σε περίπτωση που απαιτείται μηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα 

χρησιμοποιηθεί πλαστικός σωλήνας PVC, πίεσης 6 atm. 

ζ. Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβλημένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την 

προστασία του αγωγού γείωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο 

αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το 

φαινόμενο της αυτεπαγωγής. 

 

3.ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

3.1 Γενικά 

α. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προβεί στους πιο κάτω ελέγχους 

και δοκιμές με παρουσία της Επίβλεψης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο του τμήματος Τ.Σ.Υ. "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ". 

β. Οι  έλεγχοι  και  οι δοκιμές θα γίνουν με όργανα του Αναδόχου και θα 

επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

γ. Αν κατά τις δοκιμές διαπιστωθούν βλάβες, ανεπάρκεια, μειονεκτήματα, ελαττώματα και 

γενικά κακή ποιότητα των υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή συστημάτων ή ακόμα και 

ολοκλήρων τμημάτων της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει αμέσως τις 

απαιτούμενες επισκευές, συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις και ρυθμίσεις και να 

επαναλάβει τις δοκιμές μέχρι τα αποτελέσματα να κριθούν ικανοποιητικά. 

δ. Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών προκληθούν ζημιές, βλάβες, φθορές ή δυστυχήματα 

στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις και στα υλικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει 

τις ζημιές αυτές με δικές του δαπάνες. 

ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει αν και όταν απαιτηθεί τις δοκιμές και τους 

ελέγχους με την παρουσία των εκπροσώπων της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Βιομηχανίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ισχύουν. 

ζ. Εκτος από τους ελέγχους και τις δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιμή ή έλεγχο που κρίνεται από την 

Επίβλεψη αναγκαία για την παραλαβή της εγκατάστασης. 
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3.2 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς γη 

α. Η δοκιμή της αντίστασης μόνωσης προς την γη θα γίνει μετρώντας την αντίσταση 

μόνωσης έναντι της γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ 

δυο διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται μετά την τελευταία αντίσταση. 

β.  Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση μέχρι 

250V ή 500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς με διατομή μέχρι 10 

mm². Για αγωγούς με διατομή μεγαλύτερη των 10 mm² γίνεται δεκτό ότι η μόνωση 

μεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Οι μετρήσεις αυτές θα 

γίνονται με συνεχές ρεύμα τάσης δοκιμής 230 V - 500 V για χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόμενη γραμμή. 

γ. Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαμπτήρες θα 

βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι μόνιμες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες. 

 

3.3  Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών 

α. Οι μετρούμενες τιμές αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσες με τις οριζόμενες στην παραπάνω δοκιμή αντιστάσεων μόνωσης προς την γη. 

β. Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε 

λειτουργία ενώ οι λαμπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι 

αποσυνδεδεμένες. 

γ. Δοκιμές αντίστασης μόνωσης προς την γη αλλά και μεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις 

μόνιμες ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης. 

 

3.4 Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

Οι μετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύμφωνα με το παράρτημα V του ΦΕΚ 

31-12-1973 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

3.5 Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιμή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον 

ουδέτερο), η συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. 
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3.6  Ελεγχοι και Δοκιμές Πινάκων 

Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα 

ελεγχθεί η σωστή συνδεσμολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη 

γείωσης. 

Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και 

διενεργούνται οι έλεγχοι και δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 50/208 

4.     ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 

KATHΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩ ΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
 
 
Α.Τ.: 1 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.01.02        Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων με δενδρύλια 

         περιμέτρου κορμού  0,26-0,40 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101 

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m, με την αποκόμιση και 

συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-

01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 5,00 

                 (Ολογράφως) Πέντε ευρώ 

 
Α.Τ.: 2 
ΑΡΘΡΟ:ΟΙΚ-20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 

  δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, με την καθαρή μεταφορά των   

  προϊόντων εκσκαφής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 

"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 

συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από 

την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 

βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του 

πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση 

των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  
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Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,50€+0,19€/m3.km *50km=12,00 

                 (Ολογράφως) Δώδεκα ευρώ 

 
Α.Τ.: 3 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.06.02  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για 

  τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και 

 τάφρων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2133  

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 

m. Για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 

εκσκαφή. 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,50 

                 (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 
 
Α.Τ.: 4 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.10: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2162  

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, 

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

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

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 

αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,00 

                 (Ολογράφως) Τέσσερα Ευρώ 

 
Α.Τ.: 5 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.20: Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2162  

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί 

τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά 
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μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες 

καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

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

οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 14€+0,19€/m3.km *50km=23,50 

                 (Ολογράφως) Είκοσι Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 
Α.Τ.: 6 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.30                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 

εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,80 

                 (Ολογράφως) Ογρδόντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 7 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.10.01: Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2226 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 25,00+0,19€/m3.km *50km=34,50 

                 (Ολογράφως) Τριάντα Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 8 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.15.01:  
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Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 50+0,19€/m3.km *50km=59,50 

                 (Ολογράφως) Πενήντα Εννέα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 9 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.20.01: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακέραιων πλακών 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το 

κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των 

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 7,00 

                 (Ολογράφως) Εφτά Ευρώ 

 

Α.Τ.: 10 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.56: Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-6102 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 

απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, 
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σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με 

θερμικές μεθόδους". 

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

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,30 

                 (Ολογράφως) Τριάντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 11 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.65.02: Αποξίλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 

αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει 

ζυγολογίου. 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,30 

                 (Ολογράφως) Τριάντα Λεπτά 

 

 

Α.Τ.: 12 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-ΣΧ.1: Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2226 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11 με Α.Π ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/ 19-6-2017 στο παρόν τιμολόγιο 

περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/ε103/2010 (1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο Α.Π. οικ 4834/25-1-

2013 του ΥΠΕΚΑ όπου «ως κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης 

του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 

τους».. 

Τ.Ε. Ένας (1) ton :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 3,02 

                     (Ολογράφως) Τρία ευρώ και δύο λεπτά 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 
 

 

Α.Τ.: 13 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.01.02: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3212 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού.  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 

χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

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

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 

ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

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

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
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 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 

η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 

των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 

εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα 

τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 

σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 

πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 

συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 

στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 

ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12. 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 70,00 

                 (Ολογράφως) Εβδομήντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 14 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.01.03: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 

χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

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

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 

ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

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

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 

η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 

των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 

εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα 

τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 

σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 

πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 

συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 

στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 

ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 75,00 

                 (Ολογράφως) Εβδομήντα Πέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 15 

ΑΡΘΡΟ: 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 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 

χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

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

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

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

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

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 

ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

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

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 

η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 

των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 

εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα 

τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 

σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 

πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 

συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 

στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
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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.  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 80,00 

                 (Ολογράφως) Ογδόντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 16 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.01.05: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3216 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού  

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 

χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

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

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

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

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

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

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

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 

ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

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

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 61/208 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 

παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 

η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 

των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 

εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα 

τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 

σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 

πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 

συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 

στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 

ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

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

αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 100,00 

                 (Ολογράφως) Εκατό Ευρώ 
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Α.Τ.: 17 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3841  

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα 

πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή 

ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού 

τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 

(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 

σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  

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

επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 18,00 

                 (Ολογράφως) Δεκαοχτώ Ευρώ 

 

Α.Τ.: 18 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816  

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

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 

πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

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. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 14,00 

                 (Ολογράφως) Δεκατέσσερα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 19 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίας B500C 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 

και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

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 
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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 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 

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

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

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

τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

εργασίας.  

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

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

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

την μελέτη. 

Τ.Ε. Ένα (1) kg:  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,95 

                 (Ολογράφως) Ενενήντα Πέντε Λεπτά 

 

Α.Τ.: 20 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.20.03  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 

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 κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 

και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

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 ποσότητςσ, 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  
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 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

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

τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

εργασίας.  

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

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

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

την μελέτη. 

Τ.Ε. Ένα (1) kg:  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,90 

                 (Ολογράφως) Ενενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 21 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 

χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 

κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και 

σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,00 

                 (Ολογράφως) Δυο Ευρώ 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
 

 

Α.Τ.: 22 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-45.05.02 Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων 

λιθοδομών. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας 

ορατής όψεως. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

μίας ορατής όψεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4206  
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Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.  

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η 

κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των 

επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 

cm, η επεξεργασία των προσώπων, η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισουψείς δόμους και ο 

καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 60,00 

                 (Ολογράφως) Εξήντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 23 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-43.22: Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4307 

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και 

κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 

"Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 95,00 

                 (Ολογράφως) Ενενήντα Πέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 24 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-46.15.01: Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους 1/2 πλίνθου 

(δρομικοί τοίχοι) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων 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. 

Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 20,00 

                 (Ολογράφως) Είκοσι Ευρώ 
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Α.Τ.: 25     

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-46.01.03:     Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

6x9x19 cm πάχους 1 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.  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 30,00 

                 (Ολογράφως) Τριάντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 26 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-46.01.01:     Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

6x9x19 cm πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4621.1 

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.  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 15,00 

                 (Ολογράφως) Δεκαπέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 27 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-49.01.01           Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.  

                      Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 

διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, 

τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός 

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
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Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ /0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 

πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Τ.Ε. Ένα (1) m :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 15,00 

                 (Ολογράφως) Δεκαπέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 28 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-49.01.02           Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.  

                      Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 

διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, 

τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός 

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 

πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Τ.Ε. Ένα (1) m :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 17,50 

                 (Ολογράφως) Δεκαεπτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 29 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-61.13                 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ6116 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων 

τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Τ.Ε. Ένα (1) m :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,60 

                 (Ολογράφως) Δύο Ευρώ και Εξήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 30 
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ΆΡΘΡΟ: 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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 12,00 

                 (Ολογράφως) Δώδεκα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 31 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-71.36                 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, 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", σε δυο στρώσεις 

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm,  

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

ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 7,50 

                 (Ολογράφως) Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 32 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-71.66.02                 Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με  

                            χαραγές. Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο  

                            έγχρωμου μαρμάρου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7166 

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκoνίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 33 - 35 mm με χαραγές 

(ψευδαρμούς) βάθους εως και 10 mm, με πάχος της τρίτης στρώσεως 15 mm, σύμφωνα με την 
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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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 17,00 

                 (Ολογράφως) Δεκαπτά Ευρώ 

 

Α.Τ.: 33 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-71.71                 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο 

                       εργασίας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από 

το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,60 

                 (Ολογράφως) Εξήντα Λεπτά 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 
 

 

Α.Τ.: 34 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.96                Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης 

εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,50 

                 (Ολογράφως) Δύο Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 35 
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ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.10ΣΧ                 Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 

                                                         2,2χιλ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7310 

Επίστρωση δαπέδων αθλητικών γηπέδων με συνθετικό τάπητα τύπου ταρτάν (cushion) υψηλής 

ελαστικότητας και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και την εντατική χρήση. Η σύστασή του 

αποτελείται από ακρυλική βάση εμπλουτισμένη με λεπτούς κόκκους καουτσούκ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 15,00 

                 (Ολογράφως) Δεκαπέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 36 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.16.01            Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 15,00 

                 (Ολογράφως) Δεκαπέντε Ευρώ 

Α.Τ.: 37 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.16.02            Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 12,00 

                 (Ολογράφως) Δώδεκα Ευρώ 

Α.Τ.: 38 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.37.01ΣΧ            Επιστρώσεις δαπέδων με άμμο πάχους 3,0 cm 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 73/208 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 

Επιστρώσεις δαπέδων με λεπτοκόκκη άμμο πάχους 3,0 εκατοστών με τα υλικά επί τόπου και την 

εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 3,00 

                 (Ολογράφως) Τρία Ευρώ 

Α.Τ.: 39 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ- 73.92         Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα  

                                            ελαχίστου πάχους 8 cm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης 

υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 

προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα 

με την μελέτη.  

Περιλαμβάνονται:  

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 

κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις 

κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού 

συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  

β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 

(ελικόπτερο), συγχρόνως με την 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 κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  

στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με 

νάϋλον.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 25,00 

                 (Ολογράφως) Είκοσι Πέντε Ευρώ 
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Α.Τ.: 40 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.34.01:       Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις 

                                                τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 

"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. Περολαμβάνεται η  προμήθεια και 

τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 

τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα) με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την 

επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα 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. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, 

τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την 

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1)m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 30,00 

      (Ολογράφως) Τριάντα ευρώ  

Α.Τ.: 41 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.37.01:     Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 

                                              τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις.  

                                              Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg 

τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με 

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 13,00 

                                 (Ολογράφως) Δεκατρία ευρώ 

 

Α.Τ.: 42 
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ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-35.02:     Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση 

δωμάτων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 

kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση 

δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των 

υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o 

καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση 

στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού 

προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη 

χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 100,00 

                                 (Ολογράφως) Εκατό ευρώ 

 

Α.Τ.: 43 

ΑΡΘΡΟ: 31.02.02ΣΧ                Γαρμπιλοδέματα, για γαρμπιλόδεμα των 350 kg τσιμέντου ανά 

m3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208  

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

έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από 

την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και 

μεταφορά σκυροδέματος". 

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή 

με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η 

συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,  

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

                                 (Ολογράφως) Ογδόντα ευρώ 

 

Α.Τ.: 44 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ- 73.33        Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-

02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 

έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 

συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 32,00 

                                 (Ολογράφως) Τριάντα δύο ευρώ  

 

Α.Τ.: 45 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.76:              Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών 

χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται 

ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, 

ευθυγράμμισης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) μμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 5,00 

                               (Ολογράφως) Πέντε ευρώ 

 

Α.Τ.: 46 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.01.04:           Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από 

                                                    μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά  

                                                    σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο και κατά τα λοιπά όπως 

στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 95,00 
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      (Ολογράφως) Ενενήντα πέντε ευρώ  

 

Α.Τ.: 47 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-3.35:       Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 

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

πλακιδίων.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) μμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,00 

                                (Ολογράφως) Τέσσερα ευρώ 

 

Α.Τ.: 48 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.21.02:                Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο Επιστρώσεις  

                                                         στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 

                                                         2cm και πλάτους έως 20cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7524 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Περιλαμβάνονται τά πάσης φύσεως υλικά και 

η εργασία μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους τοποθέτησης 

και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. 

Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 

έως 20 cm. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 70,00 

      (Ολογράφως) Εβδομήντα ευρώ  

 

Α.Τ.: 49 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.31.04:                Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από 

                                                         σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω 

από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους 

κατασκευής. 
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Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 85,00 

      (Ολογράφως) Ογδόντα πέντε ευρώ  

 

Α.Τ.: 50 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.66.03:                  Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων με  

                                                           μάρμαρο σκληρό πάχους 2cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7568 

Επενδύσεις λαμπάδων, υπερτόνων κουφωμάτων και παντός είδους κατακορύφων λωρίδων 

πλάτους έως 20 cm (παραστάδων κλπ) με μάρμαρο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους κατασκευής.  

Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 80,00 

      (Ολογράφως) Ογδόντα ευρώ  

 
 
 
Α.Τ.: 51 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.94:                  Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου 

αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή 

με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός 

του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.  

β)  Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η 

υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%  

γ)  Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 

gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του 

τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500 gr/m2).  

δ)  Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - 

αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του 

ασταριού. 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 79/208 

ε)  Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την πρώτη, 

για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας (m2)  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 35,00 

                                (Ολογράφως) Τριάντα πέντε ευρώ  

 
 
Α.Τ.: 52 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.96:                  Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 

τύπου Linoleum 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών 

στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, 

καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η 

ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 17,50 

                                (Ολογράφως) Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά  

 
 
 
Α.Τ.: 53 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.41.02:             Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό.  

                                                      πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7542 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 

υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η 

εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 40,00 

                                (Ολογράφως) Σαράντα ευρώ  
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Α.Τ.: 54 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.58.02:             Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559 

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο 

ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και 

καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, 

λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 16,00 

                                (Ολογράφως) Δεκάεξι ευρώ  

 

 

Α.Τ.: 55 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.59.01.ΣΧ:             Επιστρώσεις με έγχρωμο, ανάγλυφο χυτό μωσαϊκό πάχους 

3,5 cm με βότσαλο και γαρμπίλι ποικίλης κοκκομετρίας   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359 

Επιστρώσεις δαπέδου με έγχρωμο, ανάγλυφο, χυτό, μονολιθικό κονίαμα τύπου μωσαϊκού 

πάχους 3,5 cm, εγκεκριμένου τύπου από την Υπηρεσία και σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 

μελέτη. Αποτελείται από βότσαλα ανανεμειγμένα με θραυστά αδρανή διαστάσεων 0,4 έως 1,0 

cm και τσιμέντο υψηλής αντοχής.  Τελική επίστρωση με ρητίνη ή/και ειδικό βερνίκι. Η 

διάστρωση γίνεται σε όλη την επιφάνεια και κόβονται μετά οι αρμοί είτε σε ξύλινα τελάρα, 

σύμφωνα με τη μελέτη. Περιλαμβάνεται η διάνοιξη και πλήρωση αρμών διαστολής με τρόπο 

εργασίας και υλικά πλήρωσης αποδεκτά από την Επίβλεψη. Υλικά, μικροϋλικά και πλήρης 

περαιωμένη εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και τελικών επιστρώσεων 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 50,00 

                                (Ολογράφως) Πενήντα ευρώ  

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
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Α.Τ.: 56 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-52.97ΣΧ             Επενδύσεις τοίχων με άκαυστα ηχοαπορροφητικά πετάσματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 

Ηχοαπορροφητικές επενδύσεις τοίχων με πετάσματα (πάνελς) αποτελούμενα από ινοσανίδα 

πάχους 16 mm και ηχοαπορροφητικό φίλτρο, με τελείωμα από διάτρητο φυσικό καπλαμά 

δρυός ή οξυάς (steamed beech), βαμένο με πυράντοχο βερνίκι, οιουδήποτε σχεδίου, διαστάσων 

και χρώματος, επί υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού (επιμετράται ιδιαίτερα). Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή πλακών ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm 

και πυκνότητας τουλάχιστον 50 kg/m3 και η επ’ αυτών στερέωση των πετασμάτων μέσω 

ειδικών μεταλλικών συνδέσμων (κλιπς). 

Τα πετάσματα θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του αναδόχου και θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η 

συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ηχοαπορροφητικότητας και πυραντίστασης που 

καθορίζονται από την μελέτη του έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως 

υλικών, εξαρτημάτων στερέωσης και ειδικών τεμαχίων για την διαμόρφωση ακμών και 

απολήξεων, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των πάνελς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 280,00 

                 (Ολογράφως) Διακόσια Ογδόντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 57 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-54.68ΣΧ                  Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1  

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm 

συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω 

τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής 

ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια 

σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα 

υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των 

μηχανισμών κύλισης η προμήθεια και η τοποθέτηση των κλειδαριών και χειρολαβών. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 130,00 

                 (Ολογράφως) Εκατό τριάντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 58 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με 

αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή 

πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η 

σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως 

υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας  

 Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 5,50 

                  (Ολογράφως) Πέντε και πενήντα Ευρώ 

 

 

 

 

Α.Τ.: 59 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-61.05               Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 

πλευράς έως 160mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή 

πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και 

σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους 

με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 

παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και 

έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη 

συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών 

πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 
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Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,40 

                 (Ολογράφως) Δύο και Σαράντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 60 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-62.22                 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή 

                                                    και ελικοειδείς ράβδους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες, καμπύλες ή 

και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα 

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς και με κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 

παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 6,50 

                 (Ολογράφως) Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

Α.Τ.: 61 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-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 κλπ., 

από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των 

υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 

στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,00 

                 (Ολογράφως) Τέσσερα Ευρώ 

Α.Τ.: 62 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-64.16.03            Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 

ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. Από 

σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2". 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 15,50 
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                 (Ολογράφως) Δεκαπέντε Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 63 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-65.60          Σύστημα στέγασης υπαίθριου στεγάστρου-υποστέγου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 

Σύστημα στέγασης υπαίθριου στεγάστρου-υποστέγου αποτελούμενο από: 

Α. μεταλλικές διατάξεις για την αναδίπλωση του υφάσματος σκίασης με το σύνολο των 

αναγκαίων υλικών για την ορθή λειτουργία αυτού, 

Β. ηλεκτρονική διάταξη για την αυτόματη αναδίπλωση του υφάσματος σκίασης 

συμπεριλαμβανομένου το σύνολο των αναγκαίων υποδομών, 

Γ. ύφασμα κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ειδικής ύφανσης με τη 

μέθοδο Raschel. Το ύφασμα σύμφωνα με σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές του ΟΣΚ πρέπει να 

έχει τις εξής ιδιότητες πιστοποιημένες: 

1. Παρεχόμενη σκίαση έως 90%. 

2. Προστασία από την βλαβερή ακτινοβολία UVA & UVB έως 90%. 

3. Προστασία από χαλάζι 100%. 

4. Εγγύηση κατασκευαστή 8 χρόνια. 

5. Απόλυτα σύμφωνο με την Πυροσβεστική Διάταξη περί μέτρων πυροπροστασίας σε 

κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντες). Υπ’αρίθμ. 11/2003, ΦΕΚ Β’817/236-2003.Να μην 

φλέγεται. 

6. Να μην συγκρατεί υγρασία και να μην σαπίζει. 

7. Να αντέχει σε ανέμους ταχύτητας μέχρι και 120χλμ/ώρα και σε φορτία έως 350λίμπρες/ίντσα 

(βάρος χιονιού έως και 45εκ.). 

8. Να μην ξεφτίζει, να μην σχίζεται και να διατηρεί τις διαστάσεις του. 

9. Να αντέχει στα απορρυπαντικά, στα περιττώματα των πουλιών και τις ρητίνες των δέντρων. 

10. Τέσσερεις (τουλάχιστον) ηλεκτρικούς μηχανισμούς για την κάλυψη/αποκάλυψη του 

στεγάστρου με το χρησιμοποιούμενο ύφασμα. 

 Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης του συνόλου του συστήματος στέγασης και 

το σύνολο των υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία 

του συστήματος στέγασης. 

Εργασία για περαιωμένη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου στεγάστρου: 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ΑΤΟΕ (3ο 3μηνο του 2012) είναι: 

Ημερομίσθιο εργάτη=15,315315€ 

Ημερομίσθιο βοηθού τεχνίτη=16,843762€ 

Ημερομίσθιο τεχνίτη=19,864197€ 
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Εν προκειμένω: 

-Ένας Τεχνίτης για εργασία μισής ώρας: 19,864197€/ώρα * 0,50 = 9,932€/m2 (10,00€/m2) 

-Δύο βοηθοί Τεχνίτη για εργασία μισής ώρας: 2*16,843762€/ώρα * 0,50 = 16,844€/m2 

(16,85€/m2) 

Για το σύνολο της επιφάνειας του στεγάστρου: 120m2 * 26,85€/ m2 = 3.222,00€ 

Υλικά για περαιωμένη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου στεγάστρου:  

-Ηλεκτρικός μηχανισμός για την κάλυψη/αποκάλυψη του στεγάστρου με το χρησιμοποιούμενο 

ύφασμα = 4τεμ.*300€/τεμ=1.200,00€. 

-Ύφασμα, βοηθητικά στοιχεία στήριξης και θέσης σε λειτουργία του υφασμάτινου συστήματος 

στέγασης = 30,00€/m2. 

Για το σύνολο της επιφάνειας του στεγάστρου: 120m2 * 30,00€/ m2 = 3.600,00€ 

 

 Τιμή ανά τεμάχιο. 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 8.022,00 

                 (Ολογράφως) Οχτώ χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ 

 

Α.Τ.: 64 

Άρθρο  ΟΙΚ-62.22ΣΧ1 Μηχανισμός ανάκλησης κουφωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  6222 

Μηχανισμός ανάκλισης γερμανικού τύπου και προδιαγραφών πλήρως τοποθετημένος με όλα 

τα απαραίτητα μικρουλικά εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 46,00 

                 (Ολογράφως) Σαράντα Έξι Ευρώ 

Α.Τ.: 65 

ΆΡΘΡΟ:  ΟΙΚ - 62.60.01: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 

Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 

κλάσης πυραντίστασης 30 min 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με 

διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 

sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 

mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με 
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συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες 

βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 

ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 

κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 

(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 200,00 

                 (Ολογράφως) Διακόσια Ευρώ 

 

Α.Τ.: 66 

ΆΡΘΡΟ: 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 ανοξειδώτων 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 

Τ.Ε. Ένα (1) m :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 18,00 

                 (Ολογράφως) Δεκαοχτώ Ευρώ 

 

Α.Τ.: 67 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-65.02ΣΧ               Υαλόθυρες ή υαλοστάσια αλουμινίου (ανοιγόμενα) με 

                                                       θερμομόνωση 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502  

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Υαλόθυρες ή υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα , ηλεκτροστατικής βαφής >60 μm διθάλαμου 

προφίλ με καμπύλες γωνίες μέσα έξω πάχους αλουμινίου>=2 mm και συνολικό πάχος προφίλ 

>=5,5 εκ. ανοιγόμενα οποιασδήποτε αναλογίας εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου και 

επιφανείας μέχρι 5 μ2 αναγνωρισμένου οίκου εγκεκριμένου από την Υπηρεσία με 

πιστοποιητικό δαισφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ανάλογου, με διπλή στεγάνωση με τεχνικό 
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καουτσούκ EPDM και χρήση διατομών POLYAMIDE για θερμομόνωση περιλαμβανομένων 

των βασικών υλικών και των μικροϋλικών.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 223,00 

                 (Ολογράφως) Διακόσια Είκοσι Τρία Ευρώ 

 

Α.Τ.: 68 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-65.60ΣΧ               Πάνελς (pannels) αλουμινίου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 

Πάνελς (pannels) αλουμινίου πάχους 4mm βαμμένα σε RAL λευκό χρώμα με ηλεκτροστατική 

βαφή, κυμαινόμενων ομαδοποιημένων διαστάσεων που να προκύπτουν από καθορισμένες 

διαστάσεις φύλλων/πάνελς (πχ 1χ2μ, 1,25χ2,5μ , 1,5χ3μ κ.ο.κ), με διάτρηση όπως η σχετική 

λεπτομέρεια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Τα πάνελς τοποθετούνται επί των όψεων του κτιρίου 

μέσω διάταξης όπως φαίνεται στην κατασκευαστική λεπτομέρεια της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης με το σύνολο των χρησιμοποιούμενων 

υλικών και μικροϋλικών (βίδες πακτώσεως, γαλβανισμένα χαλύβδινα προφίλ, μονωτικές 

ταινίες διπλής όψεως, ρωρίδες επικάλυψης, εξαρτήματα από προφίλ γωνίας αλουμινίου, 

αυτοδιάτρητες βίδες τύπου ALLEN, σιλικόνη στεγάνωσης) που απαιτούνται σύμφωνα με την 

προτεινόμενη κατασκευαστική λεπτομέρεια ή αναλόγως και μετά την έγκριση της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευής (m2), με αναλυτική επιμέτρηση των διατομών του 

αλουμινίου.   

Εργασία για περαιωμένη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου: 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ΑΤΟΕ (3ο 3μηνο του 2012) είναι: 

Ημερομίσθιο εργάτη=15,315315€ 

Ημερομίσθιο βοηθού τεχνίτη=16,843762€ 

Ημερομίσθιο τεχνίτη=19,864197€ 

Εν προκειμένω: 

Ένας Τεχνίτης για εργασία μίας ώρας: 19,864197€ (19,90€) 

Δύο βοηθοί Τεχνίτη για εργασία μίας ώρας: 2*16,843762€/ώρα = 33,70€m2  

Υλικά για περαιωμένη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου:  

Πάνελς (pannels) αλουμινίου πάχους 4mm βαμμένα σε RAL λευκό χρώμα με ηλεκτροστατική 

βαφή, κυμαινόμενων ομαδοποιημένων διαστάσεων που να προκύπτουν από καθορισμένες 

διαστάσεις φύλλων/πάνελς (πχ 1χ2μ, 1,25χ2,5μ , 1,5χ3μ κ.ο.κ), με διάτρηση όπως η σχετική 

λεπτομέρειας της αρχιτεκτονικής μελέτης, βοηθητικά υλικά όπως βίδες πακτώσεως, 
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γαλβανισμένα χαλύβδινα προφίλ, μονωτικές ταινίες διπλής όψεως, ρωρίδες επικάλυψης, 

εξαρτήματα από προφίλ γωνίας αλουμινίου, αυτοδιάτρητες βίδες τύπου ALLEN, σιλικόνη 

στεγάνωσης που απαιτούνται σύμφωνα με την προτεινόμενη κατασκευαστική λεπτομέρεια ή 

αναλόγως και μετά την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας = 100,00€. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 153,60 

                 (Ολογράφως) Εκατόν πενήντα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

Α.Τ.: 69 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-65.17.06               Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με 

                                                       το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς 

                                                       σταθερό φεγγίτη. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 

(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό 

φεγγίτη.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 120,00 

                 (Ολογράφως) Εκατόν Είκοσι Ευρώ 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 
 

Α.Τ.: 70 

ΆΡΘΡΟ: 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. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του 

έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί 

μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται 

οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν 

βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 5,00 

                 (Ολογράφως) Πέντε Ευρώ 

 

Α.Τ 71 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-23.05                     Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2304  

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας 

των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για 

την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή 

και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και 

διαδοκίδωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 5,00 

                 (Ολογράφως) Πέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 72 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-76.27.01                Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί      

                                                        υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm,  

                                                        κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 

(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και 

βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 

υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 

σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 45,00 

                 (Ολογράφως) Σαράντα πέντε Ευρώ 
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Α.Τ.: 73 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.10         Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος  

                                            με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο 

ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού 

υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 3,50 

                 (Ολογράφως) Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 74 

ΑΡΘΡΟ:ΟΙΚ-77.15:    Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για  

                                                        χρωματισμούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7735 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, 

λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή 

ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,50 

                 (Ολογράφως) Ενα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 75 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.20.01:    Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος  

δύο ή τριών συστατικών διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή ροποποιημένης αλκυδικής ή 

ακρυλικής ρητίνης. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών".  
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Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 

αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 

Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, 

όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας 

ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη (ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της 

διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,00 

                 (Ολογράφως) Δύο Ευρώ 

 

Α.Τ.: 76 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.33:    Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7740 

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,30 

                 (Ολογράφως) Τριάντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 77 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.56ΣΧ:    Χρωματισμοί γαλβανισμένων επιφανειών σιδήρου με 

                     ηλεκτροστατική βαφή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 

εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για 

την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 

χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των 

εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 

προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή 

εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση 

εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα 
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εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών 

πάνω από ορισµένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 

εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 

ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 

Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών''. 

Τιµή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 12,00 

                 (Ολογράφως) Δώδεκα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 78 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.80.01        Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής  

                                                διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής  

                                                βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής  

                                                στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 8,00 

                 (Ολογράφως) Οχτώ Ευρώ 

 

Α.Τ.: 79 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.80.03        Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής  

                                                διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής  

                                                βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων    

                                               αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
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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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 8,50 

                 (Ολογράφως) Οχτώ Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 80 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ- 77.95            Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, 

                   ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως 

                                                σιλικόνης. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων 

και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη 

επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης 

προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την 

μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του 

υλικού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,50 

                 (Ολογράφως) Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ. 81 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.02                         Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές  

                                                            ασφαλτικό γαλάκτωμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 

καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,00 
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                 (Ολογράφως) Δύο Ευρώ 

 

Α.Τ. 82 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.15.02             Γεωύφασμα υφαντό βάρους 155gr/m² 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,40 

                 (Ολογράφως) Δυο Ευρώ και Σαράντα Λεπτά 

 

Α.Τ. 83 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.16.01             Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά 

                        Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε 

θέση του έργου.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,50 

                 (Ολογράφως) Πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ. 84 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.45ΣΧ              Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα 

                          διογκωμένης πολυστερίνης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 14,00 

                 (Ολογράφως) Δεκατέσσερα Ευρώ 

 

Α.Τ. 85 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.47ΣΧ              Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

                                    πολυστερίνη 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 

πάχους 70 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 12,00 

                 (Ολογράφως) Δώδεκα Ευρώ  

 

Α.Τ. 86 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.48ΣΧ               Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από  

                                                         εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες 

από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70mm, 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 επιφάνειας 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 12,70 

                 (Ολογράφως) Δώδεκα Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά 

 

Α.Τ. 87 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ- Β-64.2                  Γεωύφασμα διαχωρισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου 

για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, 

βάρους ≥280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής ≥15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), 

επιμήκυνσης σε θραύση 50% (±20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση ≥3000 N 

(κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του το προσωπικό, ο 

εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών η εκτύλιξη, τάνυση και 

προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά 

τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων 

μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα. 
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Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,65 

                 (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτά 

 

Α.Τ.: 88 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Β-29.2.1: Κατασκευές απο σκυρόδεμα. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ 

με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο/ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2531 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά 

αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο 

κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

 Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 

στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 

περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 

σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς  

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) 

μέχρι τη σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων 

και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 

προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
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• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού 

τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 

εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων 

προσμίκτων κλπ). 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως 

(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 

σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, 

αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 

σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 

βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 

κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 

διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής 

και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 

(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 

κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 

κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση 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 

01-03-00-00: Ικριώματα 
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01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 

(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 

πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 79,00 

                 (Ολογράφως) Εβδομήντα Εννέα Ευρώ 

 

Α.Τ. 89 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Β-51               Πρόχυτα κράσπεδα απο σκυρόδεμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 

απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 

εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του 

έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην 

του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 

λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 

διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η 

αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 

οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

Τ.Ε. Ένα (1) m :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 8,80 

                 (Ολογράφως) Οχτώ Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά 
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Α.Τ. 90 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Γ-2.1               Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους 

κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 

υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η 

προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 

κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 10,50€+0,19€/m3.km *40km=18,10 

                                               (Ολογράφως) Δεκαοχτώ Ευρώ και Δέκα Λεπτά 

 

 

Α.Τ. 91 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Δ-3               Ασφαλτική προεπάλειψη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4110 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 

και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 

χειρωνακτική υποβοήθηση,  
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• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 

αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 

προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,10 

                 (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Δέκα Λεπτά 

 

Α.Τ. 92 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Δ-4               Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4120 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 

μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 

άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 

μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό 

σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 

αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από 

τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,42 

                 (Ολογράφως) Σαράντα Δυο Λεπτά 

 

Α.Τ. 93 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ Δ-5.1               Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4321Β.1 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την 
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εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, 

ως εξής:  

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 6,50€+0,19€/m3.km *50km=16,00 

                 (Ολογράφως) Δέκα Έξι Ευρώ 

 

Α.Τ. 94 

ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ Δ-8.1               Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

                       m με χρήση κοινής ασφάλτου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β.1 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 

την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
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• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της 

και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου/ 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 7,00€+0,19€/m3.km*50km=16,50 

                 (Ολογράφως) Δέκα Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ.: 95 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε-16.1.2:    Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπιλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (PP), τοποθετούμενες στην περίπτωση χημικής 

ασυμβατότητας των υλικών στεγανοποίησης και του φυτευμένου δώματος, με πιστοποιητικό 

διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL 

Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' 

ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του 

υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1)m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,00 

      (Ολογράφως) Τέσσερα Ευρώ 

 
Α.Τ.: 96 
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ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε- 16.3.1:         Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 

                                                   0,8 mm. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Αντιριζικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή από εύκαμπτη πολυολεφίνη 

(FPO/ΤΡΟ), χωρίς ραφές, οποιουδήποτε χρώματος, με επιμήκυνση θραύσης >200%, για την 

προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, 

εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για 

την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών και το στέγνωμα της επιφανείας, εάν είναι υγρή   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις 

παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του 

υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1)m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 14,00 

      (Ολογράφως) Δεκατέσσερα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 97 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε16.4.3.2:           Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 

                                                     5,0 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Ασφαλτικές μεμβράνες, οπλισμένες με πολυστερικό πλέγμα, με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, 

ανθεκτικές στη διείσδυση των ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένα δώματα, με πιστοποιητικό 

διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL 

Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής 
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της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι 

υγρή   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

μεμβρανών και των απαιτουμένων συγκολλητικών υλικών  

 Η επάλειψη της επιφάνειας του δώματος με ασφαλτικό υλικό εν ψυχρώ ή, εναλλακτικά, με 

θερμή ασφαλτόκολλα.  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της 

θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 10 cm και η επέκτασή της καθ' 

ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του 

υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Οι ειδικές διαμορφώσεις της μεμβράνης στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, στις ακμές, τις 

γωνίες, τις συναρμογές και τις απολήξεις. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και αναλωσίμων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1)m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 13,60 

      (Ολογράφως) Δεκατρία Ευρώ και Εξήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 98 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε16.6.4:        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης,                                               

                                               πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτισης νερού τουλάχιστον                

                                               6lt/m2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα 

δώματα, από συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, 

ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, 

ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών 

κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

φύλλων του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 105/208 

 Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή 

την αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον 

προμηθευτή. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1)m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 9,70 

      (Ολογράφως) Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 99 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε16.7.2:         Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικού τύπο δώματος, με κενά 

                                                φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN πάχους 2,00 cm με 

                                                ικανότητα αποθύκευσης νερού τουλάχιστος 3l/tm2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Αποστραγγιστικό σύστημα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή 

ανακυκλωμένο πολυστυρένιο (Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη 

(EPS), με αμφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και 

αποθηκεύεται το νερό, με οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας του αέρα, με δυνατότητα αποθήκευσης νερού, οποιουδήποτε χρώματος, βιολογικά 

αδρανές, για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών και την διευκόλυνση της 

αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτευμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002). 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

φύλλων του συστήματος αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων με τρόπο ώστε να εφάπτονται 

μεταξύ τους. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1)m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 24,20 

                                           (Ολογράφως) Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά 

 

Α.Τ.: 100 
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ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε16.9.2:                 Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια 

και οργανικές ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά 

ουδέτερο, ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού 

πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL 

Guidelines, DIN, CE) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

φύλλων και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με επικάλυψη 

των άκρων του όπως προδιαγράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις 

παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του 

υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση). 

 Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.  

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1)m2 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,20 

      (Ολογράφως) Τέσσερα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά 

 

Α.Τ.: 101 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε16.10.1:         Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού 

                                                  τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5340 

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου από 

προπαρασκευασμένα ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε 

είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα 

απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους 

(Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών ελέγχων, από την οποία 

προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 15% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς) 
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 μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm 

όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm  

 pH 6,0 - 8,5 

 περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 65 g/l 

 υδατοϊκανότητα ≥ 35% και ≤ 65 % κ.ο 

 περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο 

 περιεκτικότητα σε άλατα ≤3,5 g/l 

 κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως 

αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των 

υλικών του υποστρώματος  

 Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής 

επιφανείας του.  

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τ.Ε. Ένα (1)m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 280,00 

      (Ολογράφως) Διακόσια Ογδόντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 102 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε16.12:                 Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης 

                                                        με ειδικά μεταλλικά στοιχεία 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 

Μηχανική στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης στα περιμετρικά τοιχία 

και στηθαία επιφάνεια με ειδικά τεμάχια αλουμινίου, ή στραντζαριστή λαμαρίνα, ανοξείδωτη ή 

γαλβανισμένη. πλάτους ≥ 30 mm και πάχους ≥ 1 mm, συγκρατούμενα με ανοξείδωτα βύσματα 

και ροδέλες και σφράγιση των κενών με μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης εξωτερικών 

χώρων, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m) 

Τ.Ε. Ένα (1)m :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 12,00 

    (Ολογράφως) Δώδεκα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 103 
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ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Ε16.13.2:           Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, 

                                                    ύψους 10 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά ή από συνθετικά υλικά, με διάτρητη σχάρα και 

πλευρικές εγκοπές εισαγωγής νερού για την αποστράγγιση φυτευμένων δωμάτων, πλήρως 

εγκατεστημένα. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουμένων 

εξαρτημάτων τους για την σύνδεση με τις υδρορρόες του δώματος. 

 Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 150,00 

    (Ολογράφως) Εκατόν Πενήντα Ευρώ 

 
Α.Τ.: 104 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ Δ6.2ΣΧ :                   Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά  

                                                            κατηγορίας Π2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡ5220 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών κακτοειδών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών 

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 

προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, 

τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 

δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση 

μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,65 

             (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτά 

 

Α.Τ.: 105 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Β10.1:                     Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 

                                                          χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104 
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Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από 

τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό 

ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 

6 mm. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 190,00 

             (Ολογράφως) Εκατόν Ενενήντα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 106 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-B 11.2:                             Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104 

Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερες οπές 

αποστράγγισης στον πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος 

σε μεταλλικό στύλο με δύο λάμες που σχηματίζουν κύκλο, πλήρως εγκατεστημένος. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 240,00 

                          (Ολογράφως) Διακόσια Σαράντα ευρώ 

 

Α.Τ.: 107 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Γ1:              Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου, γενική μόρφωση 

                                                επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση  

                                                χλοοτάπητα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1140 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 

υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε 

μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 

εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Τ.Ε. Ένα (1) στρ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 105,00 

                           (Ολογράφως) Εκατόν Πέντε ευρώ 

 

Α.Τ.: 108 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Γ2:                 Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου, ενσωμάτωση  
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                                                  βελτιωτικών εδάφους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 

οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η 

προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 5,00 

                               (Ολογράφως) Πέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 109 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ – Γ3:                  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου, ανάμιξη  

                                                    κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 

Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την 

κονίστρα και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις 

τοποθέτησης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 

ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια του κηπευτικού χώματος και της άμμου πληρώνονται 

ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τ.Ε. Ένα (1)m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,00 

                              (Ολογράφως) Ένα Ευρώ 

 

Α.Τ.: 110 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Γ4:                       Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου, διάστρωση  

                                                         υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 

 

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος 

κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία 

της κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  
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χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 

ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τ.Ε. Ένα (1)m3 :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,25 

       (Ολογράφως) Εικοσιπέντε Λεπτά 

 

Α.Τ.: 111 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Δ2.1:                               Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 

του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 2,30 

                               (Ολογράφως) Δύο Ευρώ και Τριάντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 112 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Δ2.2:                                   Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 

του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 4,30 

                                  (Ολογράφως) Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά 
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Α.Τ.: 113 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Δ2.3:                                     Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 

του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 7,40 

       (Ολογράφως) Επτά Ευρώ και Σαράντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 114 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Δ2.4:                                             Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ4 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 

του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 14,00 

       (Ολογράφως) Δεκατέσσερα Ευρώ  

Α.Τ.: 115 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ – Δ4.2:                                                 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια φυτών πρανών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 

τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου 

μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των 

φυτών πρανών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,65 

       (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτά 

 

Α.Τ.: 116 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Ε1.2:               Εγκατάσταση πρασίνου, άνοιγμα λάκκων  σε χαλαρά εδάφη με  

                                                    εργαλεία χειρός διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5120 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 

των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,50 

       (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 117 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Ε9.4:                        Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση 

του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 

εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 

άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 

όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 

δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,10 

       (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Δέκα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 118 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - Ε9.5:                         Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση 

του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 
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εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 

άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 

όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 

δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,30 

       (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά 

 

Α.Τ.: 119 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ - ΣΤ 2.3.5:                     Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με  

                                                                 εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5622 

Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης-μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου 

συστήματος σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-02-02. Περιλαμβάνεται ο 

έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Τ.Ε. Ένα (1)στρ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 1,25 

       (Ολογράφως) Ένα Ευρώ και Είκοσι Πέντε Λεπτά 

 

Α.Τ.: 120 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ ΣΤ 3.1:                  Λίπανση φυτών με τα χέρια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5340 

Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς 

του στο λάκκο του φυτού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,05 

       (Ολογράφως) Πέντε Λεπτά 

 

Α.Τ.: 121 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ ΣΤ4.2.1:                 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους  από 4 μέχρι 8 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 
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του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 

τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 25,00 

       (Ολογράφως) Είκοσι Πέντε Ευρώ 

 

Α.Τ.: 122 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ ΣΤ4.5.1:                Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών  

                                                        αναπτυγμένων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5353 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 

τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1)τεμ :  ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς) 0,60 

       (Ολογράφως) Εξήντα Λεπτά 

 

 
KATHΓΟΡΙΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

Α.Τ. 123 

ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-11.01.01                 Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων  υδροσυλλογής  και κάθε χυτοσιδηρό 

αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της αξίας μεταφοράς επί 

τόπου των έργων.  Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα Ευρώ & Ογδόντα Λεπτά 

 Αριθμητικώς:  1,80 €  

 

Α.Τ. 124 

ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-3.15.01            Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή  

                                                  υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών.       

                                                  Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών 

δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και 

εκτός καταστρώματος οδών, με την επαναπλήρωση του χάνδακα. 

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη 

τυπική διατομή του δικτύου επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται μόνον η συμπλήρωση του ορύγματος με τα προϊόντα της 

εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών. Τιμή ανά 

κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα Ευρώ & Είκοσι Λεπτά 

 Αριθμητικώς:  1,20 € 

 

Α.Τ. 125 

ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Ν9766.1         Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 

(PP-R80) Φ 20 mm Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 

RANDOM (PP-R) τύπου 3 (PP-R80), τρίτης γενιάς, MRS10  

(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή 

= 10 MPa),  κατά  DIN 8077-78 και ΕΝ 12202 ονομαστικής 

διαμέτρου DN 20mm /ονομ. πίεσης PN 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1 
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Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες από 

πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλένιου RANDOM. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 

ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο RANDOM 

(PP-R). Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και 

συνδέσμους πολυπροπυλένιο RANDOM (PP-R). 

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 

Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυπροπυλένιο 

RANDOM (PP-R) με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 

σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) 

αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου 

για πλήρη και κανονική λειτουργία.    

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά Ευρώ & Επτά Λεπτά 

 Αριθμητικώς:  7,07 € 

 

A.T. 126 

 

 

ΑΤΗΕ Ν9766.2 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 (PP-R80) 

Φ 25 mm Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο RANDOM (PP-R) τύπου 3 

(PP-R80), τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = 
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Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά  DIN 8077-78 και ΕΝ 

12202 ονομ. διαμέτρου DN 25 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6221.1   

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες από 

πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλένιου RANDOM. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 

ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο RANDOM 

(PP-R). Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και 

συνδέσμους πολυπροπυλένιο RANDOM (PP-R). 

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 

Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυπροπυλένιο 

RANDOM (PP-R) με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 

σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) 

αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου 

για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

( 1 μ. )  Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά Ευρώ και Εξήντα 

Πέντε Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 7,65  
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A.T. 127 

ΑΤΗΕ Ν9766.3 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 (PP-R80) 

Φ 32 mm Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο RANDOM (PP-R) τύπου 3 

(PP-R80), τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = 

Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά  DIN 8077-78 και ΕΝ 

12202 ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 66221.1   

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες από 

πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλένιου RANDOM. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 

ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο RANDOM 

(PP-R). Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και 

συνδέσμους πολυπροπυλένιο RANDOM (PP-R). 

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 

Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυπροπυλένιο 

RANDOM (PP-R) με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 

σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) 

αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου 

για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

( 1 μ. )  Μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτώ Ευρώ και Εξήντα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 8,60  

 

A.T. 128  

ΑΤΗΕ Ν9766.4 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 (PP-R80) 

Φ 40 mm Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο RANDOM (PP-R) τύπου 3 

(PP-R80), τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = 

Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά  DIN 8077-78 και ΕΝ 

12202 ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.1   

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες από 

πολυπροπυλένιο RANDOM τύπου 3 και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυπροπυλένιου RANDOM. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 

ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυπροπυλένιο RANDOM 

(PP-R). Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και 

συνδέσμους πολυπροπυλένιο RANDOM (PP-R). 

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη 

Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυπροπυλένιο 

RANDOM (PP-R) με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 

σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
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Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) 

αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου 

για πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 μ. )  Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιά Ευρώ και Ενενήντα Έξι Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 9,96  

 

A.T. 129   

ΑΤΗΕ Ν8540.1 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαμέτρου Φ 1/2 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 040  

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1/2, πάxους και 

ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης. 

( 1 μ. )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Σαράντα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 5,40  

 

A.T. 130   

ΑΤΗΕ Ν8540.2 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαμέτρου Φ 3/4 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 040  

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 3/4, πάxους και 

ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης. 

( 1 μ. )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 5,90  

 

A.T. 131   

ΑΤΗΕ Ν8068.1.4 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 

40cm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010    

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με 

σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή 
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πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Τριάντα Δυο Ευρώ και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 132,84 

 

A.T. 132   

ΑΤΗΕ 8101.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα Ευρώ και Εξήντα Εννιά Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 14,69  

 

A.T. 133   

ΑΤΗΕ 8101.4  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1 1/4 ins  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα Εννιά Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 34,39  

 

A.T. 134   

ΑΤΗΕ 8125.1.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) 

συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ  011    

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 

1/4 ins κατάλληλη για πόσιμο νερό. 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα Εννιά Λεπτά 
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 (Αριθμητικώς): 34,39 

 

A.T. 135  

ΑΤΗΕ 8138.1.2  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός 

ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτώ Ευρώ και Ενενήντα Δυο Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 8,92      

 

A.T. 136  

ΑΤΗΕ Ν8611.1.5  Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα Οχτώ Ευρώ    

 (Αριθμητικώς): 58,00      

 

A.T. 137  

ΑΤΗΕ 8141.1.2  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13   

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 

αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 

εγκαταστάσεως  νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Εννιά Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 54,59  

 

A.T. 138  

ΑΤΗΕ 8141.3.2  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13   
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Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 

αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 

εγκαταστάσεως  νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα Εννιά Ευρώ και Εβδομήντα Τέσσερα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 59,74  

 

A.T. 139 

ΑΤΗΕ 8601.16  Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 

θερμού ή ψυχρούνερού χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 

Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 76/83 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 006   

Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού 

χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή επιψευδαργυρομένη εν θερμώ μετά την 

αποπεράτωση, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 

προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 76/83 mm  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Έξι Ευρώ και Ογδόντα Εννιά Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 36,89  

 

A.T. 140  

ΑΤΗΕ 8256.4.1  Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 50 l Ισχύος 3000 W  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24   

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος 

με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα 

υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα 

ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  

Χωρητικότητας 50 l Ισχύος 3000 W  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα Ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 80,00  

 

A.T. 141 

ΑΤΗΕ Ν8066.1.4  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 
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30cm και βάθος έως 0,50 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010   

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον του 

βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300χγρ. σιμέντου πάχους 

10 εκ. και επίστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Τριάντα Πέντε Ευρώ και Δεκαπέντε Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 135,15  

 

A.T. 142 

ΑΤΗΕ Ν8066.2.4  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 70cm X 

80cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010   

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον του 

βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300χγρ. σιμέντου πάχους 

10 εκ. και επίστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια Σαράντα Πέντε Ευρώ και Δεκαεπτά Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 245,17  

 
 
A.T. 143 

ΑΤΗΕ Ν8066.4.1  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 125cm X 

100cm και βάθος έως 2,50 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010   

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 2,80 μ. και 

κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300χγρ. σιμέντου πάχους 10 εκ. και επίστρωση 

δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και Τέσσερα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 324,04  
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A.T. 144  

ΥΔΡ-11.15.06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433  

βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού  

πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα  

από ελατό χυτοσίδηρο 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ  6620.1    

Για την προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή 

εξωτερικών χώρων, βιομηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) με ή 

χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) 

συνοδευόμενων από εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, κατασκευασμένων και 

δοκιμασμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 «Κανάλια 

αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και 

απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης», με σήμανση CΕ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να 

εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων 

συναρμολογημένου καναλιού. Οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή 

κατακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώμα του 

καναλιού (προσημειωμένες) με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου 

καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως κανάλια 

(βιομηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων/διακλαδώσεων, 

το σύστημα «κλειδώματος» της εσχάρας καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά πάκτωσης και 

στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Όλα τα μεταλλικά 

εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 

καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της 

φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και 

τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία 

φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη 

κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: 

αντοχή σε φορτίο 125 kN) 
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Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη 

κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη 

κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες 

κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 

αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

Τα προσκομιζόμενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

αναγνωρισμένου εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τις 

διατάξεις του προτύπου ΕΝ 1433. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά 

του.  

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Εξήντα Οχτώ Ευρώ    

 (Αριθμητικώς): 168,00     

 

A.T. 145  

ΥΔΡ - 12.13.01.05 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης  

6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ  6620.1  

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, 

ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από 

χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 

εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι 

κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης 

δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους 

από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα 

πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 

και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 

πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 

ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 

πλήρη και κανονική λειτουργία:    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 5,50     

 

A.T. 146  

ΥΔΡ- 12.13.01.08 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 

6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 200 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ  6620.4  

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, 

ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από 

χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 

εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι 

κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης 

δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους 

από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα 

πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 

και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 

πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 

ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 

πλήρη και κανονική λειτουργία:    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατρία Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 13,00     

 

A.T. 147  

ΑΤΗΕ Ν8124.9 Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ  011   

Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1 1/2 ins και λοιπά μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα Ένα Ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 81,00  

 

A.T. 148  

ΑΤΗΕ 8216.2 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Ονομαστικής ισχύος 2,0 m3/h 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ  021  

Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων , με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 

προς την κατάθλιψη και κατάδυση γιά μανομετρικό ύψος 2 m πλήρες με τους επιπλέοντες 

απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία Ονομαστικής ισχύος 2,0 m3/h 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Πενήντα Ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 150,00  

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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A.T. 149  

ΥΔΡ- 12.13.01.01 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 

6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ  6620.1  

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, 

ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από 

χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 

εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι 

κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης 

δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους 

από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα 

πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 

και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 

πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 

ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 

πλήρη και κανονική λειτουργία:    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 1,70     

 

A.T. 150  

ΑΤΗΕ Ν8028.1  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 

mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με 

τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα Επτά Ευρώ  και Σαράντα Τρία  Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 57,43  

 

A.T. 151  

ΑΤΗΕ 8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  

Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 008  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά 

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 

μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 

τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα 

υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm 

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 10,00     

A.T. 152 

ΑΤΗΕ 8054.8  Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Διαμέτρου 100 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 011   

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη ,πλήρως τοποθετημένο  Διαμέτρου 100 mm  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Τέσσερα  Ευρώ και Ενενήντα Τέσσερα Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 24,94  

 
 
A.T. 153  

ΥΔΡ-12.13.01.05ΣΧ Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης  

6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 125 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.001    

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη 

εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, 

ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως. 
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Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από 

χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 

εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι 

κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης 

δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους 

από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα 

πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 

και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 

πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 

ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 

πλήρη και κανονική λειτουργία:    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Εξήντα Εννιά Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 6,69     

 
A.T. 154 

ΑΤΗΕ 8125.1.7  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη 

με σπείρωμα Διαμέτρου 2 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 011  100,00%  

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο 

πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαμέτρου 2 1/2 ins  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα Οχτώ Ευρώ και Πενήντα Ένα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 88,51  

 
A.T. 155 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 133/208 

ΑΤΗΕ 8130  Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 001   

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm πλήρως τοποθετημένη    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Ευρώ και Δεκατρία Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 10,13      
 
 
 
 

    

A.T. 156  

ΑΤΗΕ 8151.2  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το 

δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και 

υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια Πέντε Ευρώ και Πενήντα Οχτώ Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 205,58  

 

 

A.T. 157  

ΑΤΗΕ 8165.2.2  Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο 

σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 2,20 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17   

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα 

(στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά 

γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία  

δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 2,20 m  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα Πέντε Ευρώ    

 (Αριθμητικώς): 85,00      

 

A.T. 158   

ΑΤΗΕ 8160.1  Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17   
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Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ 

Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα 

μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

παραδοτέος σε λειτουργία  Διαστ. 40 Χ 50 cm  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Εξήντα Δυο Ευρώ και Πενήντα Οχτώ Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 162,58  

 

A.T. 159   

ΑΤΗΕ 8172.2  Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με 

χειρολαβή  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13   

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με χειρολαβή  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Δυο Ευρώ και Τέσσερα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 22,04      

 

A.T. 160  

ΑΤΗΕ 8178.2.1  Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14   

Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  

επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα Ευρώ και Ενενήντα Οχτώ Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 14,98      

 

A.T. 161  

ΑΤΗΕ 8179.2  Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 18   

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθετήσεως  χρώματος μαύρου   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Δυο Ευρώ και Δέκα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 22,10      
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A.T. 162 

ΑΤΗΕ 8062.1  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 001   

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των 

υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως 

και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του 

ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως  Ανοικτή ημικυκλική  

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα Ευρώ    

 (Αριθμητικώς): 12,00      

 

A.T. 163 

ΑΤΗΕ 8062.3  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ001   

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των 

υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως 

και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του 

ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως  Σωληνωτή κυκλική  

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 15,75  

 

A.T. 164 

ΑΤΗΕ  8216.2 Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Ονομαστικής ισχύος 2,5 

m3/h 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 021    

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων , με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 

συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση γιά μανομετρικό ύψος 10 m πλήρες με τους 

επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία  Ονομαστικής ισχύος 2,5 m3/h 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια Ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 300,00  
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A.T. 165 

ΑΤΗΕ Ν8066.2.2  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 

50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010   

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον του 

βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300χγρ. σιμέντου πάχους 

10 εκ. και επίστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια Ογδόντα Ένα Ευρώ και Σαράντα Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 281,40  

 

 

Α.Τ 166  

ΟΔΟ Β-66.1  Φρεάτια υδροσυλλογής τύπου ΦΙΝ (ΠΚΕ)  

Κωδ.αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010  

Άρθρο Β-66  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ) 

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, 

πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα 

εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή 

εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, 

προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων 

σύμφωνα με τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και 

τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 

οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη 

συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα  
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• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,  

• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της 

στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 

• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 

εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm  

• η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή 

στραγγιστηρίων 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου 

Άρθρο Β-66.1:  Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 400,00 

 

Α.Τ 167 

ΥΔΡ  12.01       Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης,και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 

τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 

χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 

(bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 

φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   
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Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 

factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 

τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 

αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 

σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 

οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας 

του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 

διάταξη ή μή οπλισμού. Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί 

τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 

προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

  Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 

προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 

λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 

αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 

στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 

τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα 

του Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 

τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 

μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

12.01.01  Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
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12.01.01.01 Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.1 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα τέσσερα  

 Αριθμητικά:    14,00           

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

A.T. 168 

ΗΛΜ 60.10.10.01 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 

Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP) semi cut-off , Ισχύος 180 W 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου χαμηλής πίεσης 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του 

λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο 

βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες με μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

40-7, με τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και την ειδική μεταλλική απόληξη που 

προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υποδοχή του 

φωτιστικού σώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης 60 μm 

(500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 

ευθυγράμμου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 

φωτιστικά σώματα, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων 

ή γαλβανισμένων  

• η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής) 

• η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 

από την μελέτη 

• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 

διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.  

Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονομικής ζωής” των λαμπτήρων Νατρίου Χ.Π. θα είναι ίσος προς 

15.000 ώρες λειτουργίας. 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την 

ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής: 
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια Ευρώ  

 (Αριθμητικώς): 400,00  

 

A.T. 169 

ΑΤΗΕ 8746.1 Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων 

διαμέτρου 100mm πλήρης Σωλήνωση πλαστική υπογείων 

καλωδίων. Ενός σωλήνα Φ 100 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ  008    

Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 100mm πλήρης , 

δηλαδή  

 1) διάστρωση σκυροδέματος 300kg υποστρώματος σωληνώσεως πάχους 100mm σε όλο το 

πλάτος του χάνδακα,  

 2) τοποθέτηση πλέγματος από δομικό χάλυβα (STIV) Τ 196 πλάτους αντίστοιχου του χάνδακα 

μέσα στη διάστρωση του υπ' αριθ. (1) Σκυροδέματος,  

 3) πρόσθεση επί του δομικού πλέγαμτος μαλακού σύρματος διαμέτρου 2mm,  

 4) τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων σε μία στρώση,  

 5) πλήρωση των κενών με τσιμεντοκονία 450kg,  

 6) κλήρωση μεταξύ των σωλήνων και των παρειών του ορύγματος με σκυρόδεμα 300kg,  

 7) τοποθέτηση επί της σωληνώσεως πλέγματος από δομικό χάλυβα (STIV) Τ 196 και στη 

συνέχεια σκυροδέτηση της πλάκας επικαλήψεως της σωληνώσεως σε πάχος 100mm 

σκυροδέματος 300kg, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών. Σωλήνωση πλαστική 

υπογείων καλωδίων. Ενός σωλήνα Φ 100 mm 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοχτώ Ευρώ και Πενήντα Τέσσερα Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 18,54 

 

A.T. 170  

ΑΤΗΕ 8732.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm  

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41   

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 

απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσετα Ευρώ και Τριάντα Οχτώ Λεπτά  
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 (Αριθμητικώς): 4,38  

 

A.T. 171  

ΑΤΗΕ 8732.1.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 

23mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 

απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Τριάντα Έξι Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 5,36  

 

A.T. 172 

 

ΑΤΗΕ 8732.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 

απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 4,34      

 

A.T. 173  

ΑΤΗΕ 8732.2.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 

23mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 

απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως κλπ.  σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Τριάντα Τρία Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 5,33      

 

A.T.: 174  
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ΑΤΗΕ 8735.2.1  Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, 

πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, 

παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - 

Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα Τρία Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 4,33      

 

A.T.: 175 

ΑΤΗΕ 8749.1  Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 50Χ50 

cm, βάθους 60 cm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 010   

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) 

διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, 3) δόμιση πλευρικών επιφανειών με 

σκυρόδμα 300kg τσιμέντου του πυθμένα, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου 

του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των 

προιόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών.  Διαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 60 cm  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια Πενήντα Ένα Ευρώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά  

 (Αριθμητικώς): 251,93  

 

A.T. 176  

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

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 

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

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 

εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Πενήντα Τρία Λεπτά   
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 (Αριθμητικώς): 5,53      

 

A.T. 177   

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

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 

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

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 

εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Ογδόντα Τρία Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 5,83      

 

A.T. 178 

ΑΤΗΕ 8774.6.5  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - 

Διατομής 5 Χ 10 mm2  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 047   

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 

επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου 

κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 

γιά πλήρη και κανονική λειτουργία     

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιά Ευρώ και Δέκα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 9,10      

 

A.T. 179  

ΑΤΗΕ 8786.1.2  Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 

mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με 

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως 5 Χ 4 

mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία 
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πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 

εξόδων  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά Ευρώ και Σαράντα Εννιά Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 7,49      

 

A.T. 180  

ΑΤΗΕ 8801.1.1  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονολικός   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Τρία Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 4,53      

 

A.T. 181  

ΑΤΗΕ 8801.1.2  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ και Ενενήντα Τρία Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 5,93      

 

A.T. 182  

ΑΤΗΕ 8815.1.1 Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 

250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο κλπ) εγκατάσταση 

και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Εξήντα Οχτώ Λεπτά    
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 (Αριθμητικώς): 6,68      

 

A.T. 183  

ΑΤΗΕ  8815.1.2 Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 

250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

Διακόπτης στεγανός,ορατός, περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο κλπ) εγκατάσταση 

και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Εβδομήντα Επτά Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 6,77      

 

A.T. 184 

ΑΤΗΕ 8806.1.4  Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 049   

Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 

προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (ροζέττα χάρτου, ξύλινα τακάκια, γύψος, ξυλόβιδες 

κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτώ Ευρώ και Εξήντα Επτά Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 8,67      

 

A.T. 185 

ΑΤΗΕ 8826.3.2  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 049   

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση 

και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 10,20      

 

A.T. 186   

ΑΤΗΕ 8827.3.2  Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και 

μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα Ευρώ και Τριάντα Τρία Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 12,33      

 

A.T. 187   

ΑΤΗΕ Ν8843.1.1  Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης σύμφωνα με τα σxέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά 

και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές 

για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 3500,00      

 

A.T. 188   

ΑΤΗΕ Ν8843.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας (υποπίνακας ορόφου) πλήρης   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

Ηλεκτρικός πίνακας (υποπίνακας ορόφου)  πλήρης σύμφωνα με τα σxέδια και τις 

προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και 

σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτακόσια Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 800,00      

 

A.T. 189   

ΑΤΗΕ Ν8843.2 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού-ρευματ. πλήρης   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού-ρευματ. πλήρης σύμφωνα με τα σxέδια και τις προδιαγραφές με 

όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης καισύνδεσης, καθώς και 

τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια Πενήντα Ευρώ   
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 (Αριθμητικώς): 450,00      

 

A.T. 190   

ΑΤΗΕ Ν8843.5.4 Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης  Πίνακας κίνησης ανελκυστήρα 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης κατάλληλος για xωνευτή ή μη xωνευτή εγκατάσταση 

κατασκευασμένος και εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα όργανα, δηλ. τριφασικό 

ραγοδιακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο και τους αναλογικούς ραγοδιακόπτες στις 

αναxωρήσεις με όλα τα καλώδια και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης 

καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 700,00      

 

A.T. 191  

ΑΤΗΕ Ν8972.1.9 Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, 

ανηρτημένο ή ψευδοροφής: σε διπλή παραβολικότητα, με την αξία 

των λυχνιών: 600 Χ 600 mm, τέσσερεις των 18 W.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής:με 

περσίδες από προανοδιωμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό, στιλπνό, 

προστασίας ΙΡ 20, επίμηκες ή τετράγωνο, με την αξία των λυχνιών: 600 Χ 600 mm, τέσσερεις των 

18 W.   

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Ευρώ    

 (Αριθμητικώς): 30,00      

 

A.T. 192  

ΑΤΗΕ Ν8972.2.9 Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, 

ανηρτημένο ή ψευδοροφής: σε διπλή παραβολικότητα, με την αξία 

των λυχνιών: 300 Χ 1200 mm, δύο λυχνίες των 36 W.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής:με 

περσίδες από προανοδιωμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό, στιλπνό, 

προστασίας ΙΡ 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών: 300 Χ 1200 mm, δύο λυχνίες των 36 W.    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Οχτώ Ευρώ και Ογδόντα Πέντε Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 28,85      

 

 

A.T. 193  

ΑΤΗΕ Ν8975.1.4  Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων 

ενδ.τύπου ΤCS 312 της ΡΗΙLΙΡS με 2 λυχνίες 36 W  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων , αποτελούμενο από ενισχυμένη 

βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά 

πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα Δυο Ευρώ και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 92,24      

 

A.T. 194 

ΑΤΗΕ Ν8975.2.9  Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων με 4 

λυχνίες 18 W Διαστάσεων 600 x600 mm.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 059   

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων , οροφής με περσίδες ελασματώδη 

αλουμινίου και παραβολικούς ανταυγαστήρες,αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με 

ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 

λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα Ευρώ και Πέντε Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 90,05      

 

A.T. 195 

ΑΤΗΕ Ν8981.5  Φωτιστικό σώμα απλίκα ,με λαμπτήρα καθρέπτου 120W   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 059   

Φωτιστικό σώμα απλίκα ,με λαμπτήρα καθρέπτου 120W    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα Ένα Ευρώ και Τριάντα Οχτώ Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 41,38      
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A.T. 196 

ΑΤΗΕ Ν8976.3.7  Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής με λαμπτήρες ΡL τύπου spot με 

λαμπτήρες 13W,στεγανό  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 059   

Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού 

σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα Οχτώ Ευρώ και Εβδομήντα Εννιά Ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 88,79  

 
A.T. 197 

ΑΤΗΕ Ν8981.5.2  Φωτιστικό σώμα απλίκα , με λαμπτήρα  60W   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 059   

Φωτιστικό σώμα απλίκα ,με λαμπτήρα 60W, για εξωτερική τοποθέτηση,  ενδ. Τύπου Petridis   ή 

ισοδυνάμου 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 40,00      

 
A.T. 198 

ΑΤΗΕ Ν8975.8.5.2 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων 

στεγανό IP54  με 1 λυχνία 58 W 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 059   

Φωτιστικό σωμα φθορισμού ψευδοροφής στεγανό IP54 , αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση 

βαμμένη με ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 

λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, πολυκαρβονικό κάλυμμα και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 60,20  

 
A.T. 199  

ΑΤΗΕ Ν9983.21.2  Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία 

Διατομής 30x3,5 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   
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Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία τοποθετημένη σαν αγωγός γείωσης με τα ειδικά στηρίγματα 

στήριξης ή τους xαλύβδινους ήλους ήλωσης πάνω σε μπετόν, με τα υλικά και εξαρτήματα 

σύνδεσης (κατα DΙΝ 48843 και 48845) προς επιμήκυνση ή διακλάδωση δηλ. προμήθεια, 

προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτ άσεις.    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Ευρώ και Σαράντα Οχτώ Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 20,48      

 

A.T. 200  

ΑΤΗΕ Ν9999.27  Στηριγμα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   

Στηριγμα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο κατά DΙΝ 48828Κ,τύπου ΕΛΕΜΚΟ 

6102114,απο έλασμα 20χ3 mm για αγωγό Φ8 η Φ10,χαλύβδινο η αλουμινίου, πλήρως 

εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Εξήντα Δυο Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 6,62      

 

A.T. 201  

ΑΤΗΕ Ν9999.1.1  Συλλεκτήριος αγωγός επιψευδαργυρωμένος Κυκλικής διατομής  

διαμέτρου Φ8   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   

Συλλεκτήριος αγωγός επιψευδαργυρωμένος Κυκλικής διατομής  διαμέτρου Φ8  κατα DΙΝ 48801 

θερμά επιψευδαργυρωμένος με πάχος  επικαλύψεως 300 gr/m², κατά DIN 48801,  δηλαδή 

αγωγός με μικροϋλικά  συνδέσεως (σφικτήρες,  σύνδεσμοι,  διαστολικά κλπ) επί τόπου, και 

εργασία τοποθετήσεως σε στηρίγματα και συνδέσεως στο σύστημα αλεξικεραύνου    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Σαράντα Εννιά Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 6,49      

 

A.T. 202 

ΑΤΗΕ Ν9999.1.3  Συλλεκτήριος αγωγός επιψευδαργυρωμένος Κυκλικής διατομής  

διαμέτρου Φ10   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   
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Συλλεκτήριος αγωγός επιψευδαργυρωμένος Κυκλικής διατομής  διαμέτρου Φ10 κατα DΙΝ 

48801 θερμά επιψευδαργυρωμένος με πάχος  επικαλύψεως 300 gr/m², κατά DIN 48801,  δηλαδή 

αγωγός με μικροϋλικά  συνδέσεως (σφικτήρες,  σύνδεσμοι,  διαστολικά κλπ) επί τόπου, και 

εργασία τοποθετήσεως σε στηρίγματα και συνδέσεως στο σύστημα αλεξικεραύνου    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά Ευρώ και Σαράντα Εννιά Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 7,49      

 

A.T. 203  

ΑΤΗΕ Ν9999.2  Χάλκινο στήριγμα συλλεκτηρίου συστήματος   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   

Στήριγμα χάλκινο από έλασμα 20 x 3 mm για στήριξη χάλκινου Φ8/10 αγωγού σε οριζόντια μη 

στεγανοποιημένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος κατά DIN 

48805Ε, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6121100 εφοδιασμένο με ροδέλλα αποστάσεως. Το 

στήριγμα είναι διμερές και η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με δύο ανοξείδωτες  ή  

χάλκινες βίδες με τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x 16, κατά DIN 84.  

Η στερέωση πραγματοποιείται με UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη, ή χάλκινη, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία Ευρώ και Εξήντα Τέσσερα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 3,64      

 

A.T. 204 

  

ΑΤΗΕ Ν9999.10  Εξισωτής δυναμικού   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45   

Εξισωτής δυναμικού 5 x 17 x 5 cm αποτελούμενος από πλαστική βάση με τέσσερις οπές στα 

τέσσερα άκρα της για την στήριξή της επί του τοίχου και κουμπωτό κάλυμα. Ο εξισωτής είναι 

σύμφωνος με τα VDE 0190 και 0100 και φέρει τον ακόλουθο εξοπλισμό. 

Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωμένο, διαστάσεων 15 x 15 x 140mm που φέρει ακροδέκτη για αγωγό 

Φ8/10 που η σύσφιξή του επιτυγχάνεται μέσω μίας βίδας εξάγωνης  χαλύβδινης  επιψευδ-

αργυρωμένης M8 x 20, DIN 933 επτά υποδοχών για αγωγούς διατομής 2,5  έως 25mm² η 

σύσφιξη των οποίων επιτυγχάνεται με δύο βίδες M4 x 10, DIN 84 χαλύβδινων επιψευδαργυρω-

μένων και μίας υποδοχής ταινίας μεγίστων διαστάσεων 30 x 3,5mm η σύσφιξη της οποίας 

πραγματοποιείται μέσω δύο χαλύβδινων κοχλιών εξαγώνων M6 x 20, DIN 933, δηλαδή προ-

μήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Οχτώ Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 28,00      

 

A.T. 205 

ΑΤΗΕ Ν9999.14  Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   

Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης βαρέως τύπου κατα DΙΝ 48845 ΚFΙ-10 τύπου 

ΕΛΕΜΚΟ 6208030 ή ισοδυνάμου, κατάλληλος για σύσφιξη αγωγών Φ10 και λάμα 30x3,5mm 

αλουμινίου ή xαλύβδινο με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστημένος και 

έτοιμος προς λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Εβδομήντα Επτά Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 6,77      

 
 
A.T. 206 

ΑΤΗΕ Ν9999.19  Στηριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   

Στηριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου κατα DΙΝ 48829, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6130101 ή 

ισοδυνάμου, στερεωμένο επι της οροφής, πλήρως εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 6,50      

 
 
A.T. 207 

ΑΤΗΕ Ν9999.26.1  Στήριγμα χάλκινο βυζαντινού κεραμιδιού αγωγού Φ8 ή Φ10   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   

Στήριγμα χάλκινο από έλασμα 20 x 3mm, αγωγού Φ8 ή Φ10 για πάκτωση σε κεραμίδι ή στέγη 

από ετερνίτη ή μέταλλο. Το στήριγμα σύσφιξης του αγωγού είναι διμερές κατά DIN 48805E με 

δύο βίδες ανοξείδωτες ή χάλκινες με τραπεζοειδή κεφαλή Μ6 x 16 κατά DIN 84. Το πάνω μέρος 

του στηρίγματος εδράζεται σε πλαστική βάση που αντέχει  σε εξωτερικό περιβάλλον και στο 

κάτω μέρος της φέρει παρέμ-βυσμα από  NEOPREN για την στεγανοποίηση του σημείου 

στηρίξεώς του αφ' ενός, και την πάκτωση του στηρίγματος αφ' ετέρου, που επιτυγχάνεται με την 
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εκτόνωσή του εντός της οπής της στέγης με την συμπίεση που ασκεί το περικόχλιο που 

βρίσκεται στο άκρο του παρεμβύσματος, με την περιστροφή της χαλύβδινης βίδας Μ6 

επικαδμιωμένης  που  διαπερνά όλο το μήκος του στηρίγματος. Στήριγμα όπως παραπάνω, 

δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 10,80      

 
A.T. 208  

ΑΤΗΕ Ν8739.4 Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 60 Χ 16 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45   

Κανάλι διανομής απο ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) ή ισοδυνάμου μετά των αναλογουσών 

καμπύλων στηριγμάτων και μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και 

σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα Δυο Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 42,00      

 
A.T. 209 

ΑΤΗΕ 8758.2.2  Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος Διατομής: 16 

mm2  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 045   

Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή 

μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με 

μονωτήρες.  Πολύκλωνος Διατομής: 16 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 12,20      

 
A.T. 210 

ΑΤΗΕ 8773.4.1  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό 

με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 25 + 16 mm2  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 047   

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 

επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου 

κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
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γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 

25 + 16 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε Ευρώ και Είκοσι Τρία Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 15,23  

 

    

A.T. 211 

ΑΤΗΕ 8957.1.11  Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 

V, 50 περιόδων ανάδευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές 

σε 6 βαθμίδες μονοφασικής λειτουργίας Ισχύος 15 KVAR  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 052   

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά 

δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με πυκνωτές σε 6 βαθμίδες και με όλα τα όργανα γιά την 

αυτόματη ζεύξη και απόζεύξή τους ανάλογα με τις ανάγκες της άεργης ισχύος με την βοήθειαν 

ηλεκτρονικού ρυθμιστού δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα 

απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα Σχέδια και τις 

Προδιαγραφές.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια Πενήντα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 1050,00      

 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 
A.T. 212   

ΑΤΗΕ Ν8884  Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και την 

εργασία πλήρους εγκατάστασης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Πέντε Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T. 213   

ΑΤΗΕ Ν8883  Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά και την τοποθέτηση του 

για πλήρη λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Εξήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 6,60      

 

A.T. 214  

ΑΤΗΕ 8797.1.4  Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6 mm Φ 10 Χ 2 

Χ 0,6 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό υπόγειο ή σωληνώσεων κατάλληλο γιά τοποθέτηση 

μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως 

διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Διαμέτρου 0,6 mm Φ 

10 Χ 2 Χ 0,6 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά Ευρώ και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 7,44      

 

A.T. 215  

ΑΤΗΕ Ν8768.10  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 2 ζευγών  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 

μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T. 216  

ΑΤΗΕ Ν8768.4 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 25 ζευγών 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 

μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά   



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 156/208 

 (Αριθμητικώς): 12,30      

 

A.T. 217  

ΑΤΗΕ Ν8994.2.3  Ερμάριο κατανεμητή, Ψηφιακού δικτύου, κατηγορίας 5,  

Διαστάσεων  846x600x420 mm   και χωρητικότητας  17  HU  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

Ερμάριο κατανεμητή,  ψηφιακού δικτύου,  κατηγορίας 5, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/ IEC 

11801,  EN 50173 και EIA/TIA 568A, με πόρτα και οπές διέλευσης των καλωδίων, μεταλλικό 

βαμμένο,  στεγανότητας IP 40 ή IP 54, κατά DIN 40050,  με τυποποιημένο ικρίωμα RACK 19" 

στήριξης των υλικών, στο οποίο συναρμολογούνται τα υλικά,  όπως πλαίσια με οριολωρίδες  

IDC 10 ζευγών,  πλαίσια συστοιχιών βυσμάτων RJ45  (Patch Panels),  καλώδια μικτονόμισης με 

βύσματα RJ45 (Patch Cords), πλαίσια συστοιχιών βυσμάτων ST ή SC (Patch  Panels οπτικών 

ινών)  με στοιχεία  τερματισμού  οπτικών ινών, καλώδια μικτονόμισης οπτικών ινών (οπτικά 

Patch  Cords),  ενεργά στοιχεία, οδηγοί καλωδίων κλπ.ειδικά εξαρτήματα,  καλώδια και 

πινακίδες χαρακτηρισμού  και σήμανσης του κατανεμητή και των κυκλωμάτων, πλήρης, δηλαδή 

προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση και σήμανση, με τα υλικά, μικροϋλικά και την εργασία 

για παράδο ση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια Ευρώ και Εβδομήντα Τρία Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 300,73      

 

A.T. 218  

ΑΤΗΕ Ν9500.1.4  Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45,διπλή, κατηγορίας 5 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61   

Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 5, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 

και EIA/TIA 568A,  κατάλληλη για δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων και δεδομένων, 

χωνευτή ή επίτοιχη, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προσκόμιση, μικροϋλικα  και εργασία 

εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πιστοποίησης, παραδοτέα  σε  λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Πέντε Ευρώ και Ενενήντα Πέντε Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 25,95      

 

A.T. 219  

ΑΤΗΕ Ν9501.2  Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με πληκτρολόγιο  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   
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Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με πληκτρολόγιο , απο θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη, 

διπολικό φις κατάλληλο για πρίζα τηλεφώνου, κουδούνι με ρυθμιστή έντασης ήxου, καλώδιο 

σύνδεσης καθώς και ροζέττα τοίxου, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία σύνδεσης και 

δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα Τέσσερα Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 64,90      

 

A.T. 220  

ΑΤΗΕ Ν9730.6  Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,δηλ. προμήθεια, 

προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Τρία Ευρώ και Εβδομήντα Τέσσερα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 23,74      

 

A.T. 221  

ΑΤΗΕ Ν9730.7  Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, ορατό ή εντοιxισμένο εντός 

καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευμάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 

υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα Ευρώ και Ογδόντα Οχτώ Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 12,88      

 

A.T. 222  

ΑΤΗΕ Ν9730.9  Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για 

λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης,περιλαμβανόμενων του ενισχυτή σήματος,του 

κατανεμητή σήματος,καθώς επίσης και του ιστού στήριξης και των αναγκαίων για την ασφαλή 

στερέωση και στήριξη αυτής,αντιρίδων,κλπ., δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
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μικρουλικών και εργασία εγκατάστασης,ασφαλούς στερέωσης,ρύθμισης,δοκιμών και θέσης σε 

κανονική και πλήρη λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Είκοσι Δυο Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 122,00      

 

 

A.T. 223  

ΑΤΗΕ Ν9730.2  Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61   

Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. πλήρης, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και εργασία εγκατάστασης. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα Ένα Ευρώ     

 (Αριθμητικώς): 71,00      

 

A.T. 224  

ΑΤΗΕ Ν8993.60 Μεγαφωνική εγκατάσταση πλήρης 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  

Μεγαφωνική εγκατάσταση πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, στην τεχνική 

περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις καλωδιώσεις, 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του εξοπλισμού και 

καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση 

του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια Πενήντα Ευρώ     

 (Αριθμητικώς): 1050,00     

 

A.T. 225  

ΑΤΗΕ Ν8993.80 Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας πλήρης 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  

Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας πλήρης, όπως περιγράφεται στα σχέδια της μελέτης, στην 

τεχνική περιγραφή και στις Προδιαγραφές, αποτελούμενη από όλο των εξοπλισμό και τις 

καλωδιώσεις, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη του 

εξοπλισμού και καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για 
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την παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιά Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ     

 (Αριθμητικώς): 9200,00     

 

A.T. 226   

ΑΤΗΕ Ν9502.6.1  Τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακό αυτόματο Ψηφιακό αυτόματο, με 

συσκευή (κονσόλα) κέντρου, χωρητικότητας 3 γραμών δικτύου 

(ΟΤΕ) και 8 εσωτερικών γραμμών, χωρίς τις τηλεφωνικές συσκευές  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

Τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακό αυτόματο, κατάλληλο για σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο, όπως 

καθορίζεται στην τεχνική  περιγραφή  και στις προδιαγραφές,  πλήρες, δηλαδήπρομήθεια, 

προσκόμιση και εργασία συνδέσεως και δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια Πενήντα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 450,00      

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

A.T. 227   

ΑΤΗΕ Ν9031.7.5 Ανελκυστήρας υδραυλικός έμμεσης ανάρτησης, προσώπων, 

ταχύτητας μέχρι 0,63 m/sec, Ικανότητας 1125 kg /15 ατόμων, 

διαστάσεων θαλάμου 1500 x 1700  mm, μέχρι 4 στάσεων 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 63  

Ανελκυστήρας πλήρης, αποτελούμενος από α) τον κινητήριο μηχανισμό, β) τον θάλαμο με τις 

θύρες του  και τις θύρες φρέατος,  γ) τους οδηγούς και τον λοιπό  τεχνικό εξοπλισμό του 

φρέατος,  δ) τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με τις διατάξεις αυτοματισμού και χειρισμού ε) τις 

διατάξεις ασφαλείας στ) τις σημάνσεις ζ) όλα τα λοιπά εξαρτήματα και τις διατάξεις, που 

απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα,  σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς  και διατάξεις,  πλήρης όπως 

καθορίζεται στην τεχνική  περιγραφή,  στις προδιαγραφές  και στα σχέδια,  δηλαδή προμήθεια,  

προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των στοιχείων και διατάξεων του ανελκυστήρα,  

με το σύνολο των λοιπών υλικών και μικροϋλικών, βοηθητικών μεταλλικών κατασκευών και 

την εργασία εγκαταστάσεως,  συνδέσεως,  ρυθμίσεως, ελέγχου,  δοκιμών και την δαπάνη 
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εκδόσεως της αδείας  λειτουργίας,  για παράδοση του ανελκυστήρα,  σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαέξι Χιλιάδες Ευρώ     

 (Αριθμητικώς): 16000,00      

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

A.T. 228  

ΑΤΗΕ Ν8041.2.1 Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ16x1.00 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 007   

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 

συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ, δηλαδή τοποθετημένος επι 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 20,35      

 

A.T. 229  

ΑΤΗΕ Ν8041.7.1 Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 

mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 007   

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 

ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εξωτ. διαμέτρου 

22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα Ευρώ και Είκοσι Εννιά Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 11,29      

 

A.T. 230  

ΑΤΗΕ Ν8041.9.1 Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 

mm 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 007   

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 

ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εξωτ. διαμέτρου 

35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαέξι Ευρώ και Δεκατρία Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 16,13      

 

A.T. 231  

ΑΤΗΕ Ν8041.11.2 Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου 54 mm πάχους τοιχώματος 1,00 

mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 007   

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 

ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εξωτ. διαμέτρου 

54 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Ένα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 31,20      

 

A.T. 232   

ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 011  

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα Ευρώ και Εξήντα Εννιά Λεπτά     

 (Αριθμητικώς): 14,69      

 

A.T. 233   

ΑΤΗΕ Ν8532.4.4 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel τύπου IV (4 πλάκες - 4 

μαίανδροι), αξονικού ύψους 600mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 026  
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Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές 

αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και 

Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος 

ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της 

απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με 

εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία 

παραγωγής τους έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα καλύπτονται από 

πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα 

μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: 

προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να 

μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του 

σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από 

θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής 

κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα 

τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Πενήντα Επτά Ευρώ και Είκοσι Ένα Λεπτά     

 (Αριθμητικώς): 157,21     

 

A.T. 234   

ΑΤΗΕ Ν8532.4.5 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, panel τύπου IV (4 πλάκες - 4 

μαίανδροι), αξονικού ύψους 900mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 026  

Θερμαντικά σώματα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές 

αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704 και εγκεκριμένες από DGWK (Θερμ. νερού 90/70°C και 

Θερμ. χώρου 20°C). Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος 

ελάσματος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα της 

απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως, βαφής με 

εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση είναι RAL 9010, λευκή. Η εταιρεία 

παραγωγής τους έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9002 και όλα τα σώματα καλύπτονται από 

πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα με τα στηρίγματα 

μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά: 

προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ συρρικνώσεως. Η συσκευασία μπορεί να 

μένει μέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω μέρος του 

σώματος με ειδικό διακόπτη, είτε για μονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από 
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θερμοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης θερμοστατικής 

κεφαλής για εξοικονόμηση ενέργειας πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα 

τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Ενενήντα Ευρώ και Σαράντα Πέντε Λεπτά     

 (Αριθμητικώς): 190,45     

 

A.T. 235  

ΑΤΗΕ Ν8540.3 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαμέτρου Φ 1 ins 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 040  

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1 ins, πάxους 

και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι Ευρώ και Εβδομήντα Τρία Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 6,73      

 

A.T. 236  

ΑΤΗΕ Ν8540.4 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 040  

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 1 1/2 ins, 

πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 

πλήρους τοποθέτησης. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά Ευρώ και Δεκαοχτώ Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 7,18      

 

A.T. 237  

ΑΤΗΕ Ν8540.7 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαμέτρου Φ 2 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 040  
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Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, διαμέτρου Φ 2 1/2 ins, 

πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 

πλήρους τοποθέτησης. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα Ευρώ και Είκοσι Ένα Λεπτά    

 (Αριθμητικώς): 11,21      

 

A.T. 238   

ΑΤΗΕ 8603.3 Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος 

Κεντρικής θερμάνσεως τεσσάρων κυκλωμάτων 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 004  

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως 

πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα 

και παράδοση σε λειτουργία  τεσσάρων κυκλωμάτων 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Πέντε Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T. 239   

ΑΤΗΕ 8605.1.5 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως Παροχής από 9,00 έως & 

12,00 m3/h 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 021  

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής 

θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το 

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως  χαμηλής πιέσεως Παροχής 

από 9,00 έως & 12,00 m3/h 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτάκόσια Πενήντα Οχτώ Ευρώ και Σαράντα Έξι Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 858,46     

 

A.T. 240  

ΑΤΗΕ Ν8466.2 "Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 

50mm εσωτερικής διαμέτρου 22cm" 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 028  
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Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα μονού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο 

ωστενιτικό χάλυβα που περικλείεται κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους 50mm 

υψηλής πυκνότητας και υψηλής θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι 

κατασκευασμένα από λαμαρίνα INOX AISI 316L πάχους 0,5mm.Πλήρης, δηλαδή υλικά, 

στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και λοιπα μικρουλικά επι τόπου και 

εργασία τοποθέτησης. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα Οχτώ Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 88,00      

 

 

A.T. 241   

ΑΤΗΕ Ν8693.1.3 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χαλύβδινο λέβητα πλήρης, με λέβητα 

θερμαντικής ισχύος 100.000 kcal/h 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 028  

Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χαλύβδινο λέβητα πλήρης. Περιλαμβάνει: 

α) τον αυτόνομο χαλύβδινο λέβητα, με θερμόμετρο, δείκτη στάθμης νερού 

β) τον καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα 

όργανα αυτοματισμού 

γ) τους συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής του λέβητα με τους κλάδους συνδέσεως προς 

αυτόν, καθώς και τους συλλέκτες ψύξης με τους κλαδους συνδέσεως της ψύξης. 

δ) τις συνδέσεις των κυκλοφορητών ψύξης και θέρμανσης με τα απαιτούμενα εξαρτήματα, 

ε) τον καπναγωγό συνδέσεως του λέβητα με την καπνοδόχο από λαμαρίνα μαύρη πάχους 4 

mm, με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια 

στ) την διασύνδεση με την καπνοδοχό, 

ζ) τις αντεπίστροφες βαλβίδες στις αναχώρησεις από τους συλλέκτες προς τους κλάδους ψύξης – 

θέρμανσης και τον κλάδο του ψύκτη 

η) τις τρίοδες ηλεκτροκίνητες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, βαρέως τύπου στις συνδέσεις 

των τριών κοινών κλάδων ψύξης – θέρμανσης προς FCU ορόφων και εναλλάκτες, για την 

επιλογή λειτουργίας ψύξης – θέρμανσης, με τον αισθητήρα και όλους τους αυτοματισμούς 

επιλογής 

θ) τον θερμοστάτη χώρου και τις λοιπές διατάξεις αυτοματισμού του καυστήρα 

ι) την ασφαλιστική βαλβίδα του λέβητα 

ια) το κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη 

ιβ) το σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής 
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ιγ) την ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως του λεβητοστασίου από τον πίνακα κινήσεως μέχρι 

τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή και τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών 

και 

ιδ) την δεξαμενη πετρελαιού από λαμαρίνα μαύρη οξυγονοκολλητή, συμπεριλαμβανομένων 

και τον σωλήνα πετρελαίου τροφοδοτήσεως του καυστήρα από την δεξαμενή πετρελαίου με 

βάννα διακοπής και την απαιτούμενη χαλκοσύνδεση για την σύνδεσή του με τον καυστήρα, 

του δείκτη πετρελαίου, του φίλτρου πετρελαίου, του μανομέτρου και της μαγνητικής βαλβίδας 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και βοηθητικών 

υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία γιά την σύνδεση με τους κεντρικούς 

κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του 

λεβητοστασίου, ρύθμιση και παράδοση της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 5150,00     

 

A.T. 242   

ΑΤΗΕ 8647.2 Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 012  

Θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία προοδευτικής λειτουργίας, 

ενδεικτικού τύπου SIEMENS. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 15,70     

 

A.T. 243   

ΑΤΗΕ Ν8647.21 Σύστημα αντιστάθμισης θέρμανσης 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 012  

Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας, 

βασιζόμενο στον έλεγχο του νερού προσαγωγής και επιστροφής με βάση τις καιρικές συνθήκες 

και τη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος και αποτελούμενο από: 

- τρίοδη βάνα αναμίξεως νερού 

- κινητήρα (σερβομηχανισμό) βάνας αναμίξεως 

- αισθητήριο νερού εμβαπτιζόμενο στην προσαγωγή εγκατάστασης 
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- αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας 

- ελεγκτή αντιστάθμισης (κεντρική ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας εντολών) 

Το σύστημα θα είναι πλήρες με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, 

κ.λ.π.). Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 

πλήρους εγκατάστασης και δοκιμής για ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτακόσια Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 800,00     

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

A.T. 244  

ΑΤΗΕ Ν8767.2.1  Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο,δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι 

τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά Ευρώ και Σαράντα Δυο Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 7,42      

 

A.T. 245  

ΑΤΗΕ Ν8987.1  Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 

κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης 

μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Δυο Ευρώ και Είκοσι Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 22,20      

 

A.T. 246  

ΑΤΗΕ Ν9531.4  Κέντρο πυρανίxνευσης 4 ζωνών 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαμβάνον σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος 

αγγελίας, σύστημα συνεxούς μέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως 

περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση επι τόπου του έργου και εργασία 

συναρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια Ενενήντα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 290,00      

 

A.T. 247  

ΑΤΗΕ Ν9532.1  Ανιxνευτής ιονισμού – καπνού 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού διεγειρόμενος απο τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για 

την τοποθέτηση σε υγρούς ή xώρους, με την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε οροφή, 

κατα τα λοιπά όπως στην προδιαγραφή, με τα υλικάκαι μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία 

πλήρους εγκατάστασης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Οχτώ Ευρώ και Δώδεκα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 38,12      

 

A.T. 248  

ΑΤΗΕ Ν9532.2  Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός διεγειρόμενος απο αύξηση θερμοκρασίας 10°C ανα λεπτό ή σε 

μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερμοκρασία 

κυμαίνεται απο -20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά 

σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα Έξι Ευρώ και Είκοσι Πέντε Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 36,25      

 

AT.: 249  

ΑΤΗΕ Ν9533.1  Πατητό κομβίο συναγερμού 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   
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Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος 

ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά 

σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε Ευρώ και Σαράντε Έξι Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 15,46      

 

A.T. 250  

ΑΤΗΕ Ν9533.2  Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού αυτόματης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την εργασία 

πλήρους εγκατάστασης.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Έντεκα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 54,11      

 

A.T.: 251  

ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του 

στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα Επτά Ευρώ και Είκοσι Τέσσερα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 47,24      

 

A.T.: 252  

ΑΤΗΕ 8201.1.3  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του 

στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 12 kg  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Τρία Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 67,63      

 

A.T.: 253  
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ΑΤΗΕ 8202.2  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 

αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  

Γομώσεως 6 kg  

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα Ευρώ και Είκοσι Οχτώ Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 80,28      

 
 
A.T.: 254  

ΑΤΗΕ Ν8202.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler 

γομώσεως 12 kg 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος, με κεφαλή sprinkler πλήρης με το αντίστοιχο 

στήριγμα αναρτήσεως του από την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, 

μεταφορά και στήριξη. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Τριάντα Οχτώ Ευρώ και Εβδομήντα Ένα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 138,71      

 
 
A.T.: 255  

ΑΤΗΕ Ν8204.2.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή με πλαστικό σωλήνα 15 

m 1/2', Με ένα πυροσβεστικό κρουνό 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 20   

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με πλαστικό σωλήνα 15 m 1/2', πλήρης 

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό 

χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως   . 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 50,00      

 
 
A.T. 256  

ΠΡΣ Η3.1.5 Σιδηροσωλήνες - Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με 

ραφή, βαρέως τύπου  ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'' 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και 

δοκιμασία αγωγού. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 10,50      

 
 
A.T. 257  

ΠΡΣ Η3.1.6 Σιδηροσωλήνες - Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με 

ραφή, βαρέως τύπου  ονομαστικής διαμέτρου Φ 2'' 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και 

δοκιμασία αγωγού. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 14,50      

 
A.T. 258  

ΠΡΣ Η3.1.8 Σιδηροσωλήνες - Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με 

ραφή, βαρέως τύπου  ονομαστικής διαμέτρου Φ 3'' 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και 

δοκιμασία αγωγού. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 23,50      

 
A.T. 259  

ΟΙΚ-77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 ¼’’ έως 2’’ 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7767.4    

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 των τεχνικών 

προδιαγραφών των οικοδομικών εργασιών. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δυο Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 2,00      

 
 
A.T. 260  

ΟΙΚ-77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2’’ έως 3’’ 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7767.4    

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 των τεχνικών 

προδιαγραφών των οικοδομικών εργασιών. 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 3,00      

 
A.T.: 261 

ΑΤΗΕ Ν8209  Κεφαλή καταιονισμού (springler)   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 020   

Κεφαλή καταιονισμού (springler) διατομής Φ 1/2 ins τύπου αμπούλας 68 βαθμών Κελσίου, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένο στο δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης, 

έτοιμο για λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα Ευρώ και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 10,34      

 
A.T.: 262 

ΑΤΗΕ Ν8208  Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 020   

Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης πλήρες, αποτελούμενο απο πλάκα στήριξης στον τοίxο, δύο στόμια 

2 1/2 ins με καπάκι όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις προδιαγραφές και τα σxέδια, δηλ. 

προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Σαράντα Ένα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 141,00      
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A.T.: 263 

ΠΡΣ  Η5.3.8 Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου - Βάνες συρταρωτές, 

ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 3'' 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 011  

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 

δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά   

 (Αριθμητικώς): 27,50      

 
 
A.T.: 264 

ΠΡΣ  Η6.1.1 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, 

ηλεκτρικής και  χειροκίνητης λειτουργίας Φ 4'' 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 012  

Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου,  ΡΝ 

16 atm, με όλα τα εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.). 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια Πενήνητα Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 350,00      

 
 
A.T.: 265 

ΑΤΗΕ  Ν8210 Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής 52,00 m3/h με πίεση 12,5 bar 

και με ισχύ κινητήρα 31ΚW, αποτελούμενο απο ηλεκτροκίνητη, 

πετρελαιοκίνητη, JΟCΚΕΥ αντλία 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 021  

Πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόνομο με πιεστικό, αποτελούμενο απο ηλεκτροκίνητη αντλία 

παροχής 39,6m3/h και μανομετρικού 38,9 ΜΥΣ, πετρελαιοκίνητη αντλία 39,6m3/h και 

μανομετρικού 38,9 ΜΥΣ και JΟCΚΕΥ αντλία 1,5m3/h και μανομετρικού 48,9 ΜΥΣ, πιεστικό 

δοxείο 100lt, όργανα ελέγxου και προστασίας και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, 

όπως περιγράφεται στις τεxνικές προδιαγραφές, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση με τα δίκτυα νερού, συμπεριλαμβανόμενων των συλλεκτών, σύνδεση με το δίκτυο 
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ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ   

 (Αριθμητικώς): 12.500,00      

 
A.T.: 266 

ΑΤΗΕ Ν8211.32 Ανιxνευτής ροής 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 020  

Ανιxνευτής ροής (flow switch) σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προμήθεια, μεταφορά και 

εργασία πλήρους εγκατάστασης, έτοιμος για λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Είκοσι Οχτώ Ευρώ και Τριάντα 

Δυο Λεπτά 

                                      

 (Αριθμητικώς): 128,32     

 

A.T.: 267 

ΑΤΗΕ 8601.4 Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα 

θερμού ή ψυχρούνερού χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή 

Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 207/219 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 006  

Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού 

χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή επιψευδαργυρομένη εν θερμώ μετά την 

αποπεράτωση, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 

προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 207/219 mm 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα Τρία Ευρώ           

 (Αριθμητικώς): 73,00     

 

A.T.: 268 

ΑΤΗΕ  Ν8211.33 Διάταξη δοκιμής με μανόμετρο 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 020  

Διάταξη δοκιμής με μανόμετρο σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, προμήθεια, 

μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης, έτοιμος για λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια Ευρώ                                       

 (Αριθμητικώς): 200,00     

 

A.T.: 269 

ΑΤΗΕ  Ν8611.1.9 Φίλτρο νερού κοxλιωτό διαμέτρου 4 ins 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 011  

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, έτοιμο για λειτουργία. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν Σαράντα Τέσσερα Ευρώ και 

Οχτώ Λεπτά 

                                      

 (Αριθμητικώς): 144,08     

 

A.T.: 270 

ΑΤΗΕ  Ν8210 Δεξαμενή πυρόσβεσης 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 021  

Πλαστική δεξαμενή στενή κάθετη βαρέου τύπου 3.500 λίτρων, διαστάσεων ύψος x διάμετρος = 

1,87m x 1,62m (V=3,85m3). Κατασκευή από ειδικό γραμμικό πολυαιθυλένιο (LLDPE). Η 

δεξαμενή θα φέρει στόμιο για την είσοδο γαλβανισμένου σωλήνα πλήρωσης Φ1’’ ή Φ1,5’’ ο 

οποίος θα φέρει πλωτήρα. Επίσης, θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης από πλαστικό υλικό (καπάκι) 

διαμέτρου Φ0,68m. 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια δέκα ευρώ και σαράντα οχτώ 

λεπτά. 

                                      

 (Αριθμητικώς): 310,48     

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

A.T.: 271 
Η8.2.3.1   Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους  
  σταλάκτες αποστέσεων σταλακτών 33cm 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  
 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00 
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Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο 
μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 0,80 έως 
3,50 atm.  Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του 
έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής 
και επίχωσης της τάφρου.  
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
 

Άρθρο Αποστάσεις 
σταλακτών 

Η8.2.3.1 33 cm 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα τρία λεπτά                                  

 (Αριθμητικώς): 0,63     

 

A.T.: 272 
Η1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 
 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00 

 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 
1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, 
των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και 
η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 

Άρθρο DN (mm) 
Η1.1.2 Φ 20 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά                                       

 (Αριθμητικώς): 0,35     

 

A.T.: 273 
Η1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 
 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00 

 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 
1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, 
των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και 
η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
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Άρθρο DN (mm) 
Η1.1.4 Φ 32 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά                                       

 (Αριθμητικώς): 0,65     

 
A.T.: 274 

 
Η2.1 Σωλήνας από PVC 4 atm 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 
 
ΕΤΕΠ 08-06-02-01 

 

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με κεφαλή 
σύνδεσης, εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
08-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των 
απαιτουμένων μικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η 
εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν περιλαμβάνεται ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
 

Άρθρο DN (mm) 
Η2.1.6 Φ 100 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά                                       

 (Αριθμητικώς): 4,10     

 
 
A.T.: 275 
Η.9.2.14  Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές 
 

Η.9.2.14.1 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης 
κλπ,  με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης 
εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού 
προστασίας τουλάχιστον  ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή 
αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 

Άρθρο Διαστάσεις (cm)  
πάχος (mm) 

Η.9.2.14.1.1 40Χ30Χ20/1,2 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ                                       

 (Αριθμητικώς): 45,00     

 

A.T.: 276 
H9.1.1  Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές  
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  
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Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 
μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο 
(actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  
 

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 

Άρθρο Ονομαστική διάμετρος 
Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

H9.1.1.1 Φ 1'' 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο ευρώ                                       

 (Αριθμητικώς): 32,00     

 

A.T.: 277 
Η.9.2.5  Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52  
 

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων 
προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και 
πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή 
κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.  
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και 
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 

Άρθρο Ελεγχόμενες Η/Β  
Η.9.2.5.1 4- 6 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ          

 (Αριθμητικώς): 200,00     

 

A.T.: 278 
Η.9.2.13  Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών  
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8  
 

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών 
για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 
στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 

Άρθρο διαστάσεις / αριθμός Η/Β 
Η.9.2.13.4 50Χ60 cm,  6 Η/Β 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ                                       
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 (Αριθμητικώς): 45,00     

 

A.T.: 279 
 
Η.9.2.15 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ)  
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47  
 

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  
ελέγχου. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
 

Άρθρο Τύπος καλωδίου 

Η.9.2.15.6 10 x 1,5 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά                                       

 (Αριθμητικώς): 1,80     

 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 05-10-2018 

 

 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 180/208 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Α) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  (ΕΤΕΠ  ΦΕΚ2221/Β30-
07-2012) ή  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΕΤΕΠ) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)  ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ 
ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτημα 3 της εγκυκλίου 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-

2012)  
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Πίνακας αντιστοίχησης Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ2221/Β30-07-
2012 και Προσωρινών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ) Εγκύκλιος 17/2016 
(αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)  με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης 

(Παράρτημα 3 της εγκυκλίου 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012) 
 

α/α Περιγραφή Α.Τ. Κωδικός 
Άρθρου 

Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

KATHΓΟΡΙΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 
Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση 
δενδρυλλίων με δενδρύλια περιμέτρου 
κορμού  0,26-0,40 m 

1 ΟΙΚ-20.01.02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 
«Καθαρισμός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών» 

2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων, με την καθαρή 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 

2 ΟΙΚ-20.02 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 
«Γενικές εκσκαφές κτιριακών 

έργων» 

3 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους 
μεγαλύτερου των 2,00 m για τις 
εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές 
θεμελίων και τάφρων 

3 ΟΙΚ-20.06.02 — 

4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 4 ΟΙΚ-20.10 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 
«Επανεπιχώσεις σκαμμάτων 
θεμελίων τεχνικών έργων» 

5 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου 5 ΟΙΚ-20.20 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 
«Επανεπιχώσεις σκαμμάτων 
θεμελίων τεχνικών έργων» 

6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
με μηχανικά μέσα 6 ΟΙΚ-20.30 — 

7 
Καθαίρεση μεμoνωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

7 ΟΙΚ-22.10.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 
«Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος 
με μηχανικά μέσα» 

8 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

8 ΟΙΚ-22.15.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 
«Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος 
με μηχανικά μέσα» 

9 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακέραιων πλακών 

9 ΟΙΚ-22.20.01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 
«Καθαιρέσεις πλακών από 
σκυρόδεμα επί εδάφους» 

10 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 10 ΟΙΚ-22.56 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 
«Καθαιρέσεις μεταλλικών 
κατασκευών με θερμικές 

μεθόδους» 
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11 Αποξίλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα 11 ΟΙΚ-22.65.02 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 
«Καθαιρέσεις μεταλλικών 
κατασκευών με θερμικές 

μεθόδους» 

12 
Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

12 ΟΙΚ-ΣΧ.1 — 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

13 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 

13 ΟΙΚ-32.01.02 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
«Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α1) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
«Συντήρηση του 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α2) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

«Συγκροτήματα παραγωγής  
σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α3) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

14 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

14 ΟΙΚ-32.01.03 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
«Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α1) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«Διάστρωση σκυροδέματος» 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» 

Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 184/208 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
«Συντήρηση του 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α2) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

«Συγκροτήματα παραγωγής  
σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α3) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

15 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

15 ΟΙΚ-32.01.04 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
«Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α1) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
«Συντήρηση του 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α2) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

«Συγκροτήματα παραγωγής  
σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α3) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

16 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

16 ΟΙΚ-32.01.07 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
«Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α1) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
«Συντήρηση του 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α2) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

«Συγκροτήματα παραγωγής  
σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α3) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

17 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 17 ΟΙΚ-38.13 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 
«Καλούπια εμφανούς 

(ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος» 

18 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 18 ΟΙΚ-38.03 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 
«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)» 

19 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή 
S500s 

19 ΟΙΚ-38.20.02 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
«Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α4) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Δομικά πλέγματα S500s 20 ΟΙΚ-38.20.03 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
«Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α4) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

21 Αποστάτες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 21 ΟΙΚ-38.45 — 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

22 

Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, 
ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών. 
Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής 
όψεως 

22 ΟΙΚ-45.05.02 — 
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23 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 23 ΟΙΚ-43.22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 
«Λιθόκτιστοι τοίχοι» 

24 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 
cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων 
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

24 ΟΙΚ-46.15.01 

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 
«Οπτοπλινθοδομές» 

(παράρτημα Α9) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

25 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

25 ΟΙΚ-46.01.03 

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 
«Οπτοπλινθοδομές» 

(παράρτημα Α9) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

26 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, 
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 

26 ΟΙΚ-46.01.01 

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 
«Οπτοπλινθοδομές» 

(παράρτημα Α9) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

27 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

27 ΟΙΚ-49.01.01 

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 
«Οπτοπλινθοδομές» 

(παράρτημα Α9) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

28 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

28 ΟΙΚ-49.01.02 

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 
«Οπτοπλινθοδομές» 

(παράρτημα Α9) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

29 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων 
ακμών επιχρισμάτων 29 ΟΙΚ-61.13 — 

30 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα 30 ΟΙΚ-71.21 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
«Επιχρίσματα με κονιάματα 
που παρασκευάζονται επί 

τόπου» 

31 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 31 ΟΙΚ-71.36 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
«Επιχρίσματα με κονιάματα 
που παρασκευάζονται επί 

τόπου» 

32 
Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα 
(αρτιφισιέλ) με χαραγές. Αρτιφισιέλ με 
ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου 
μαρμάρου 

32 ΟΙΚ-71.66.02 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
«Επιχρίσματα με κονιάματα 
που παρασκευάζονται επί 

τόπου» 

33 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω 
ύψους από το δάπεδο εργασίας 33 ΟΙΚ-71.71 — 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

34 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων 
επιφανειών 34 ΟΙΚ-77.96 — 
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35 Επίστρωση επιφανειών στίβου με 
συνθετικό τάπητα πάχους 2,2χιλ. 35 ΟΙΚ-73.10ΣΧ — 

36 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς 21 - 30 cm 36 ΟΙΚ 73.16.01 

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 
«Πλακοστρώσεις – 

Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων 
και πλατειών» (παράρτημα 

Α23) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

37 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 cm 37 ΟΙΚ-73.16.02 

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 
«Πλακοστρώσεις – 

Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων 
και πλατειών» (παράρτημα 

Α23) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

38 Επιστρώσεις δαπέδων με άμμο πάχους 
3,0 cm 38 ΟΙΚ-73.37.01ΣΧ 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 
«Επανεπίχωση ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων» 
(παράρτημα Α32) Εγκύκλιος 

17/2016 (αρ. πρωτ. 
ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

39 
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με 
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 
8 cm 

39 ΟΙΚ- 73.92 — 

40 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 
cm 

40 ΟΙΚ-73.34.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 
«Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές» 

41 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 
τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις 
τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm 

41 ΟΙΚ-73.37.01 — 

42 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό 
κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. 42 ΟΙΚ-35.02 

ΠΕΤΕΠ 01-01-013-00 
«Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α1) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

43 Γαρμπιλοδέματα, για γαρμπιλόδεμα των 
350 kg τσιμέντου ανά m3 43 ΟΙΚ-31.02.02ΣΧ 

ΠΕΤΕΠ 01-01-013-00 
«Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α1) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

44 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 44 ΟΙΚ- 73.33.03 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 
«Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές» 

45 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα 
μαρμάρινων βαθμίδων 45 ΟΙΚ-73.76 — 
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46 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) 
επιστρώσεων από μάρμαρο. Kατώφλια 
από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 
cm 

46 ΟΙΚ-75.01.04 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
«Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους» (παράρτημα Α15) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

47 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια 47 ΟΙΚ-73.35 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 
«Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές» 

48 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με 
μάρμαρο Επιστρώσεις στηθαίων με 
μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό 
πάχους 2cm και πλάτους έως 20cm 

48 ΟΙΚ-75.21.02 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
«Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους» (παράρτημα Α15) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

49 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά 
σκληρό μάρμαρο 

49 ΟΙΚ-75.31.04 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
«Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους» (παράρτημα Α15) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

50 
Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων 
κουφωμάτων με μάρμαρο σκληρό πάχους 
2cm 

50 ΟΙΚ-75.66.03 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
«Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους» (παράρτημα Α15) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

51 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου 
αντιολισθηρού δαπέδου 51 ΟΙΚ-73.94 — 

52 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο 
πολιβινύλιο (PVC) τύπου Linoleum 52 ΟΙΚ-73.96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 

«Βινυλικά δάπεδα» 

53 
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m 
με μάρμαρο λευκό πάχους 4 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 

53 ΟΙΚ-75.41.02 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
«Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους» (παράρτημα Α15) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

54 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 
2 cm 54 ΟΙΚ-75.58.02 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 
«Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους» (παράρτημα Α15) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

55 
Επιστρώσεις με έγχρωμο, ανάγλυφο χυτό 
μωσαϊκό πάχους 3,5 cm με βότσαλο και 
γαρμπίλι ποικίλης κοκκομετρίας   

55 ΟΙΚ-73.59.01ΣΧ — 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

56 Επενδύσεις τοίχων με άκαυστα 
ηχοαπορροφητικά πετάσματα 56 ΟΙΚ-52.97ΣΧ — 
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57 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, 
πρεσσαριστά 57 ΟΙΚ-54.68ΣΧ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 

«Ξύλινα κουφώματα» 

58 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 58 ΟΙΚ-62.41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 

«Ξύλινα κουφώματα» 

59 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 
160mm 

59 ΟΙΚ-61.05 — 

60 
Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από 
ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς 
ράβδους 

60 ΟΙΚ-62.22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 
«Σιδηρά κουφώματα» 

61 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους 

61 ΟΙΚ-64.01.01 — 

62 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 
γαλβανισμένους Φ 2" 62 ΟΙΚ-64.16.03 — 

63 Σύστημα στέγασης υπαίθριου 
στεγάστρου-υποστέγου 63 ΟΙΚ-65.60 — 

64 Μηχανισμός ανάκλησης κουφωμάτων 64 ΟΙΚ-62.22.ΣΧ1 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 
«Κουφώματα αλουμινίου» 

(παράρτημα Β60) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

65 
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 30 min 

65 ΟΙΚ-62.60.01 — 

66 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2mm 66 ΟΙΚ-64.29 — 

67 Υαλόθυρες ή υαλοστάσια αλουμινίου 
(ανοιγόμενα) με θερμομόνωση 67 ΟΙΚ-65.02ΣΧ 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 
«Κουφώματα αλουμινίου» 

(παράρτημα Β60) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

68 Πάνελς (pannels) αλουμινίου 68 ΟΙΚ-65.60ΣΧ — 
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69 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα 
δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή 
χωρίς σταθερό φεγγίτη. 

69 ΟΙΚ-65.17.06 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 
«Κουφώματα αλουμινίου» 

(παράρτημα Β60) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

70 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 70 ΟΙΚ-23.03 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 
«Ικριώματα» (παράρτημα 

Α5) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

71 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 71 ΟΙΚ-23.05 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 
«Ικριώματα» (παράρτημα 

Α5) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

72 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί 
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 
5 mm) 

72 
 
 

ΟΙΚ-76.27.01 
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 
«Διπλοί υαλοπίνακες με 

ενδιάμεσο κενό» 

73 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

73 ΟΙΚ-77.10 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 
«Χρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος» 

74 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών 
τοίχων για χρωματισμούς 74 ΟΙΚ-77.15 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 
«Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων» 

75 

Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή 
αντισκωριακού υποστρώματος ενός 
συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 

75 ΟΙΚ-77.20.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 
«Αντισκωριακή προστασία 
και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών» 

76 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων 76 ΟΙΚ-77.33 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 
«Αντισκωριακή προστασία 
και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών» 

77 Χρωματισμοί γαλβανισμένων επιφανειών 
σιδήρου με ηλεκτροστατική βαφή 77 ΟΙΚ- 77.56ΣΧ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 
«Αντισκωριακή προστασία 
και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών» 

78 

Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

78 ΟΙΚ-77.80.01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 
«Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων» 

79 

Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  
χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, 
ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου 

79 ΟΙΚ- 77.80.03 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 
«Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων» 
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80 
Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) 
μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή 
βάσεως σιλικόνης. 

80 ΟΙΚ- 77.95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 
«Αντιρρυπαντική επάλειψη» 

81 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 
ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 81 ΟΙΚ-79.02 — 

82 Γεωύφασμα υφαντό βάρους 155gr/m² 82 ΟΙΚ-79.15.02 — 

83 
Φράγματα υδρατμών από συνθετικά 
υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 
0,40 mm 

83 ΟΙΚ-79.16.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 
«Στεγανοποίηση δωμάτων 
και στεγών με μεμβράνες 

PVC» 

84 
Θερμική απομόνωση οροφών και 
δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης 

84 ΟΙΚ-79.45ΣΧ 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 
«Θερμομονώσεις δωμάτων» 
(παράρτημα Α11) Εγκύκλιος 

17/2016 (αρ. πρωτ. 
ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

85 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 85 ΟΙΚ-79.47ΣΧ 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 
«Θερμομονώσεις εξωτερικών 

τοίχων» (παράρτημα Α12) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

86 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος 
με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 86 ΟΙΚ-79.48ΣΧ 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 
«Θερμομονώσεις εξωτερικών 

τοίχων» (παράρτημα Α12) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

87 Γεωύφασμα διαχωρισμού 87 ΟΔΟ-B-64.2 — 

88 
Κατασκευές απο σκυρόδεμα. Κατασκευή 
ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C12/15, άοπλο 

88 ΟΔΟ-Β-29.2.1 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
«Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α1) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«Διάστρωση σκυροδέματος» 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
«Συντήρηση του 

σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α2) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 
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ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 
«Συγκροτήματα παραγωγής  
σκυροδέματος» (παράρτημα 
Α3) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 
«Ικριώματα» (παράρτημα 

Α5) Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 
«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 
«Καλούπια εμφανούς 

(ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος» 

89 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 89 ΟΔΟ-B-51 

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 
«Κράσπεδα – ρείθρα- τάφροι 

παράπλευρα της οδού» 
(παράρτημα Α22) Εγκύκλιος 

17/2016 (αρ. πρωτ. 
ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

90 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους   90 ΟΔΟ-Γ-2.1 

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 
«Στρώσεις οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή 
υλικά» (παράρτημα Α27) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

91 Ασφαλτική προεπάλειψη 91 ΟΔΟ Δ-3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 
«Ασφαλτική προεπάλειψη» 

92 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 92 ΟΔΟ Δ-4 — 

93 Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 93 ΟΔΟ Δ-5.1 

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 
«Στρώσεις ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνεχούς 
κοκκομετρικής διαβάθμισης 

(κλειστού τύπο)» 
(παράρτημα Α28) Εγκύκλιος 

17/2016 (αρ. πρωτ. 
ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 
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94 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

94 ΟΔΟ Δ-8.1 

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 
«Στρώσεις ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνεχούς 
κοκκομετρικής διαβάθμισης 

(κλειστού τύπο)» 
(παράρτημα Α28) Εγκύκλιος 

17/2016 (αρ. πρωτ. 
ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

95 Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπιλενίου 
(ΡΡ), πάχους 0,8 mm 95 ΠΡΣ Ε-16.1.2 — 

96 
Αντιριζική μεμβράνη από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 
mm. 

96 ΠΡΣ Ε- 16.3.1 — 

97 Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη 
αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm 97 ΠΡΣ Ε16.4.3.2 — 

98 
Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - 
προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 
mm, με δυνατότητα συγκράτισης νερού 
τουλάχιστος 6lt/m2 

98 ΠΡΣ Ε16.6.4 — 

99 

Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικού 
τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, 
αντοχής σε θλίψη > 250 kN πάχους 2,50 
cm με ικανότητα αποθύκευσης νερού 
τουλάχιστον 3l/tm2 

99 ΠΡΣ Ε16.7.2 — 

100 Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, 
βάρους 150gr/m2 100 ΠΡΣ Ε16.9.2 — 

101 Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για 
φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου 101 ΠΡΣ Ε16.10.1 — 

102 
Στερέωση των υλικών υποδομής 
φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά 
μεταλλικά στοιχεία 

102 ΠΡΣ Ε16.12 — 

103 Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, 
μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm 103 ΠΡΣ Ε16.13.2 — 

104 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, 
βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 104 ΠΡΣ Δ6.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 
«Φύτευση πολυετών, 

μονοετών και βολβωδών 
φυτών» 
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105 
Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από 
διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 
δοκίδες φυσικού ξύλου 

105 ΠΡΣ-Β10.1 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 
«Καθιστικά υπαίθριων 

χώρων» (παράρτημα Α44) 
Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 

πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) 

106 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 106 ΠΡΣ-B 11.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 
«Κάδοι απορριμμάτων» 

107 
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης 
πρασίνου, γενική μόρφωση επιφάνειας 
εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα 

107 ΠΡΣ - Γ1 — 

108 
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης 
πρασίνου, ενσωμάτωση βελτιωτικών 
εδάφους 

108 ΠΡΣ - Γ2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 
«Εγκατάσταση χλοοτάπητα 

με σπορά» 

109 
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης 
πρασίνου, ανάμιξη κηπευτικού χώματος 
και άμμου ποταμού 

109 ΠΡΣ - Γ3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 
«Εγκατάσταση χλοοτάπητα 

αγωνιστικών χώρων» 

110 
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης 
πρασίνου, διάστρωση υλικών  στην 
επιφάνεια της κονίστρας 

110 ΠΡΣ - Γ4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 
«Εγκατάσταση χλοοτάπητα 

αγωνιστικών χώρων» 

111 Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ1 111 ΠΡΣ - Δ2.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 

«Προμήθεια και χειρισμοί 
φυτικού υλικού» 

112 
 
 
Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ2 
 

112 ΠΡΣ - Δ2.2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 

«Προμήθεια και χειρισμοί 
φυτικού υλικού» 

113 Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ3 113 ΠΡΣ - Δ2.3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 

«Προμήθεια και χειρισμοί 
φυτικού υλικού» 

114 Φύτευση θάμνων κατηγορίας Θ4 114 ΠΡΣ - Δ2.4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 

«Προμήθεια και χειρισμοί 
φυτικού υλικού» 

115 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2 115 ΠΡΣ - Δ4.2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 

«Προμήθεια και χειρισμοί 
φυτικού υλικού» 

116 
Εγκατάσταση πρασίνου, άνοιγμα λάκκων  
σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 
διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

116 ΠΡΣ - Ε1.2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 

«Φυτεύσεις δέντρων - 
θάμνων» 
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117 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
2,00 - 4,00 lt 117 ΠΡΣ - Ε9.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 
«Φυτεύσεις δέντρων - 

θάμνων» 

118 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
4,50 - 12,00 lt 118 ΠΡΣ - Ε9.5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 
«Φυτεύσεις δέντρων - 

θάμνων» 

119 
Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - 
μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο σύστημα) 

119 ΠΡΣ - ΣΤ 2.3.5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 
«Άρδευση χλοοτάπητα – 
φυτών εδαφοκάλυψης – 
χλοοτάπητα πρανών» 

120 Λίπανση φυτών με τα χέρια 120 ΠΡΣ ΣΤ 3.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 
«Χρήση λιπασμάτων» 

121 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους  
από 4 μέχρι 8 m 121 ΠΡΣ ΣΤ4.2.1 

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01 
«Κλάδεμα δένδρων» 

(παράρτημα Α47) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

122 
Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - 
διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 
m 

122 ΠΡΣ ΣΤ4.5.1 

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02 
«Κλάδεμα θάμνων» 

(παράρτημα Α48) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

KATHΓΟΡΙΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

123 Καλύμματα φρεατίων από φαιό 
χυτοσίδηρο (gray iron) 123 ΥΔΡ-11.01.01 — 

124 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος 
αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου 
σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων 
περιοχών) Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από 
βραχώδη 

124 ΥΔΡ-3.15.01 — 

125 

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο 
RANDOM τύπου 3 (PP-R80) Φ 20 mm 
Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 
RANDOM (PP-R) τύπου 3 (PP-R80), 
τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum 
Required Strength = Eλάχιστη 
Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά  
DIN 8077-78 και ΕΝ 12202 ονομαστικής 
διαμέτρου DN 20mm /ονομ. πίεσης PN 10 
atm 

125 ΑΤΗΕ Ν9766.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-
010 «Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 

σωλήνες πολυπροπυλένιου» 

126 

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο 
RANDOM τύπου 3 (PP-R80) Φ 25 mm 
Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 
RANDOM (PP-R) τύπου 3 (PP-R80), 
τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum 

126 ΑΤΗΕ Ν9766.2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-
010 «Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 

σωλήνες πολυπροπυλένιου» 
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Required Strength = Eλάχιστη 
Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά  
DIN 8077-78 και ΕΝ 12202 ονoμ. 
διαμέτρου DN 25mm / ονομ. πίεσης PN 
10 atm 

127 

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο 
RANDOM τύπου 3 (PP-R80) Φ 32 mm 
Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 
RANDOM (PP-R) τύπου 3 (PP-R80), 
τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum 
Required Strength = Eλάχιστη 
Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά  
DIN 8077-78 και ΕΝ 12202 ονομ. 
διαμέτρου DN 32mm /ονομ. πίεσης PN 10 
atm 

127 ΑΤΗΕ  Ν9766.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-
010 «Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 

σωλήνες πολυπροπυλένιου» 

128 

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο 
RANDOM τύπου 3 (PP-R80) Φ 40 mm 
Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 
RANDOM (PP-R) τύπου 3 (PP-R80), 
τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum 
Required Strength = Eλάχιστη 
Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά  
DIN 8077-78 και ΕΝ 12202 ονομ. 
διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης PN 
10 atm 

128 ΑΤΗΕ Ν9766.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-
010 «Συστήματα κτιριακών 
σωληνώσεων υπό πίεση με 

σωλήνες πολυπροπυλένιου» 

129 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες 
πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 129 ΑΤΗΕ Ν8540.1 — 

130 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες 
πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 130 ΑΤΗΕ Ν8540.2 — 

131 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 
0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm 131 ΑΤΗΕ Ν8068.1.4 — 

132 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins 132 ΑΤΗΕ 8101.1 — 

133 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins 133 ΑΤΗΕ  8101.4 — 

134 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με 
γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 
σπείρωμα Διαμέτρου 1 1/4 ins 

134 ΑΤΗΕ 8125.1.4 — 

135 
Κρουνός εκροής (βρύση) 
ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός 
ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins 

135 ΑΤΗΕ 8138.1.2 — 
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136 Φίλτρο νερού Κοxλιωτό διαμέτρου 1 1/2 
ins 136 ΑΤΗΕ Ν8611.1.5 — 

137 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού 
ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins 

137 ΑΤΗΕ 8141.1.2 — 

138 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού 
ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins 

138 ΑΤΗΕ 8141.3.2 — 

139 

Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο 
συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή 
ψυχρούνερού χρήσεως από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή Διαμέτρου 
διανομέα ή συλλέκτη 76/83 mm 

139 ΑΤΗΕ  8601.16 — 

140 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 
50 l Ισχύος 3000 W 140 ΑΤΗΕ 8256.4.1 — 

141 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm 
και βάθος έως 0,50 m 

141 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4 — 

142 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως Διαστάσεων 70cm X 80cm 
και βάθος από 0,50 έως 1,00 m 

142 ΑΤΗΕ Ν8066.2.4 — 

143 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως Διαστάσεων 125cm X 
100cm και βάθος έως 2,50 m 

143 ΑΤΗΕ Ν8066.4.1 — 

144 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά 
ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης 
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού 
πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου 
C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 

144 ΥΔΡ-11.15.06 — 

145 
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 
ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 110 mm 

145 ΥΔΡ - 12.13.01.05 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 «Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC» (παράρτημα Α35) 

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

146 
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 
ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 200 mm 

146 ΥΔΡ- 12.13.01.08 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 «Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC» (παράρτημα Α35) 

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

147 Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 147 ΑΤΗΕ Ν8124.9 — 
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148 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων 
Ονομαστικής ισχύος 2,0 m3/h 148 ΑΤΗΕ 8216.2 — 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

149 
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 
ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 50 mm 

149 ΥΔΡ- 12.13.01.01 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 «Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC» (παράρτημα Α35) 

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

150 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα 
xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 150 ΑΤΗΕ NEO 

Ν8028.1 — 

151 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 
40 mm 

151 ΑΤΗΕ 8042.1.2 — 

152 Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με 
στεφάνη Διαμέτρου 100 mm 152 ΑΤΗΕ 8054.8 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 
«Στόμια ελέγχου – 

καθαρισμού σωληνώσεων 
αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή 

εκτός φρεατίου» 
 

153 
Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 
ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 125 mm 

153 ΥΔΡ-
12.13.01.05ΣΧ 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 «Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες 
u-PVC» (παράρτημα Α35) 

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. 
πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) 

154 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με 
γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 
σπείρωμα Διαμέτρου 2 1/2 ins 

154 ΑΤΗΕ 8125.1.7 — 

155 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού 
(καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 155 ΑΤΗΕ 8130 — 

156 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. 
Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως 
και τα εξαρτήματά του. 

156 ΑΤΗΕ  8151.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 
«Υδραυλικοί Υποδοχείς 

Κοινοί» 
 

157 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 
πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών 
Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, 
μήκους 2,20 m 

157 ΑΤΗΕ 8165.2.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 
«Υδραυλικοί Υποδοχείς 

Κοινοί» 
 

158 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm 158 ΑΤΗΕ 8160.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 
«Υδραυλικοί Υποδοχείς 

Κοινοί» 
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159 Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης 
Διαστάσεων 30 Χ 15 cm με χειρολαβή 159 ΑΤΗΕ  8172.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 
«Βοηθητικός εξοπλισμός 

χώρων υγιεινής» 
 

160 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη 
διαστάσεων 15 Χ 15 cm 160 ΑΤΗΕ  8178.2.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 
«Βοηθητικός εξοπλισμός 

χώρων υγιεινής» 
 

161 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα 
χρώματος λευκού 161 ΑΤΗΕ 8179.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 
«Βοηθητικός εξοπλισμός 

χώρων υγιεινής» 
 

162 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
Ανοικτή ημικυκλική 162 ΑΤΗΕ  8062.1 — 

163 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
Σωληνωτή κυκλική 163 ΑΤΗΕ  8062.3 — 

164 Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων 
Ονομαστικής ισχύος 2,5 m3/h 164 ΑΤΗΕ  8216.2 — 

165 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 50cm 
και βάθος από 0,50 έως 1,00 m 

165 ΑΤΗΕ NEO 
Ν8066.2.2 — 

166 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 166 ΟΔΟ Β-66.1 — 

167 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916,Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm 

167 ΥΔΡ 12.01.01.01 — 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

168 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής 
πίεσης (NaLP) semi cut-off , Ισχύος 180 
W 

168 ΗΛΜ 60.10.10.01 

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 
«Ανωδομή οδοφωτισμού» 

(παράρτημα Β64) Εγκύκλιος 
17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) 

169 

Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 
atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 
100mm πλήρης Σωλήνωση πλαστική 
υπογείων καλωδίων. Ενός σωλήνα Φ 100 
mm 

169 ΑΤΗΕ 8746.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 

«Πλαστικές σωληνώσεις 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 

 

170 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm 170 ΑΤΗΕ  8732.1.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 
«Πλαστικές σωληνώσεις 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 
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171 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm 171 ΑΤΗΕ  8732.1.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 
«Πλαστικές σωληνώσεις 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 
 

172 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm 172 ΑΤΗΕ 8732.2.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 
«Πλαστικές σωληνώσεις 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 
 

173 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 
σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm 173 ΑΤΗΕ  8732.2.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 
«Πλαστικές σωληνώσεις 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 
 

174 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - 
Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - 174 ΑΤΗΕ  8735.2.1 — 

175 

 
 
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων 
καλωδίων Διαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 
60 cm 
 

175 ΑΤΗΕ  8749.1 — 

176 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 176 ΑΤΗΕ 8766.3.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 
«Αγωγοί – καλώδια διανομής 

ενέργειας» 
 

177 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 177 ΑΤΗΕ  8766.3.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 
«Αγωγοί – καλώδια διανομής 

ενέργειας» 
 

178 
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση 
μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 
5 Χ 10 mm2 

178 ΑΤΗΕ  8774.6.5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 
«Αγωγοί – καλώδια διανομής 

ενέργειας» 
 

179 
Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου 
ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά 
αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων 

179 ΑΤΗΕ  8786.1.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 
«Αγωγοί – καλώδια διανομής 

ενέργειας» 
 

180 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α απλός μονοπολικός 

180 ΑΤΗΕ  8801.1.1 — 

181 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α απλός διπολικός 

181 ΑΤΗΕ  8801.1.2 — 

182 
Διακόπτης στεγανός,ορατός, 
περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 
250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

182 ΑΤΗΕ 8815.1.1 — 
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183 
Διακόπτης στεγανός,ορατός, 
περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 
250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 

183 ΑΤΗΕ  8815.1.2 — 

184 
Διακόπτης ορατός περιστροφικός 
εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως 
10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

184 ΑΤΗΕ  8806.1.4 — 

185 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - 
Εντάσεως 16 Α 185 ΑΤΗΕ  8826.3.2 — 

186 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός 
πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - 186 ΑΤΗΕ 8827.3.2 — 

187 Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης 187 ΑΤΗΕ Ν8843.1.1 — 

188 Ηλεκτρικός πίνακας (υποπίνακας ορόφου) 
πλήρης 188 ΑΤΗΕ Ν8843.1.2 — 

189 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού-ρευματ. 
πλήρης 189 ΑΤΗΕ Ν8843.2 — 

190 Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης  Πίνακας 
κίνησης ανελκυστήρα 190 ΑΤΗΕ Ν8843.5.4 — 

191 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων 
χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή 
ψευδοροφής: σε διπλή παραβολικότητα, 
με την αξία των λυχνιών: 600 Χ 600 mm, 
τέσσερεις των 18 W. 

191 ΑΤΗΕ  Ν8972.1.9 — 

192 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων 
χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή 
ψευδοροφής: σε διπλή παραβολικότητα, 
με την αξία των λυχνιών: 300 Χ 1200 mm, 
δύο λυχνίες των 36 W. 

192 ΑΤΗΕ  Ν8972.2.9 — 

193 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου ΤCS 312 
της ΡΗΙLΙΡS με 2 λυχνίες 36 W 

193 ΑΤΗΕ  Ν8975.1.4 — 

194 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες 18 W 
Διαστάσεων 600x600 mm. 

194 ΑΤΗΕ  Ν8975.2.9 — 
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195 Φωτιστικό σώμα απλίκα ,με λαμπτήρα 
καθρέπτου 120W 195 ΑΤΗΕ  Ν8981.5 — 

196 
Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής με 
λαμπτήρες ΡL τύπου spot με λαμπτήρες 
13W, στεγανό 

196 ΑΤΗΕ Ν8976.3.7 — 

197 Φωτιστικό σώμα απλίκα, με λαμπτήρα 
60W 197 ΑΤΗΕ Ν8981.5.2 — 

198 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, 
στεγασμένων χώρων στεγανό IP54  με 1 
λυχνία 58 W 

198 ΑΤΗΕ Ν8975.8.5.2 — 

199 
Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία 
Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Διατομής 
30x3,5 mm 

199 ΑΤΗΕ Ν9983.21.2 — 

200 Στηριγμα χαλύβδινο θερμά 
επιψευδαργυρωμένο 200 ΑΤΗΕ Ν9999.27 — 

201 
Συλλεκτήριος αγωγός 
επιψευδαργυρωμένος Κυκλικής διατομής  
διαμέτρου Φ8 

201 ΑΤΗΕ Ν9999.1.1 — 

202 
Συλλεκτήριος αγωγός 
επιψευδαργυρωμένος Κυκλικής διατομής  
διαμέτρου Φ10 

202 ΑΤΗΕ Ν9999.1.3 — 

203 Χάλκινο στήριγμα συλλεκτηρίου 
συστήματος 203 ΑΤΗΕ Ν9999.2 — 

204 Εξισωτής δυναμικού 204 ΑΤΗΕ  Ν9999.10 — 

205 Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή 
διακλάδωσης 205 ΑΤΗΕ Ν9999.14 — 

206 Στηριγμα συλλεκτήριου αγωγού 
αλεξικέραυνου 206 ΑΤΗΕ Ν9999.19 — 
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207 Στήριγμα χάλκινο βυζαντινού κεραμιδιού 
αγωγού Φ8 ή Φ10 207 ΑΤΗΕ Ν9999.26.1 — 

208 Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 60 
Χ 16 mm 208 ΑΤΗΕ Ν8739.4 — 

209 Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος 
Πολύκλωνος Διατομής: 16 mm2 209 ΑΤΗΕ 8758.2.2 — 

210 
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση 
μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη 
μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 25 + 16 
mm2 

210 ΑΤΗΕ 8773.4.1 — 

211 

Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, 
ονομστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων 
ανάδευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, με 
πυκνωτές σε 6 βαθμίδες μονοφασικής 
λειτουργίας Ισχύος 15 KVAR 

211 ΑΤΗΕ 8957.1.11 — 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

212 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου 212 ΑΤΗΕ Ν8884 — 

213 Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου 213 ΑΤΗΕ Ν8883 — 

214 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό 
Διαμέτρου 0,6 mm Φ 10 Χ 2 Χ 0,6 mm 214 ΑΤΗΕ 8797.1.4 — 

215 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 
5, 2 ζευγών 215 ΑΤΗΕ Ν8768.10 — 

216 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 
5, 25 ζευγών 216 ΑΤΗΕ Ν8768.4 — 

217 
Ερμάριο κατανεμητή, Ψηφιακού δικτύου, 
κατηγορίας 5, Διαστάσεων 846x600x420 
mm   και χωρητικότητας 17 HU 

217 ΑΤΗΕ Ν8994.2.3 — 

218 Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 
45,διπλή, κατηγορίας 5 218 ΑΤΗΕ Ν9500.1.4 — 

219 Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με 
πληκτρολόγιο 219 ΑΤΗΕ Ν9501.2 — 

220 Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή 220 ΑΤΗΕ  Ν9730.6 — 

221 Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω 221 ΑΤΗΕ  Ν9730.7 — 
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222 Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 222 ΑΤΗΕ Ν9730.9 — 

223 Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. 223 ΑΤΗΕ Ν9730.2 — 

224 Μεγαφωνική εγκατάσταση πλήρης 224 ΑΤΗΕ Ν8993.60 — 

225 Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας 
πλήρης 225 ΑΤΗΕ Ν8993.80 — 

226 

Τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακό αυτόματο 
Ψηφιακό αυτόματο, με συσκευή 
(κονσόλα) κέντρου, χωρητικότητας 3 
γραμών δικτύου (ΟΤΕ) και 8 εσωτερικών 
γραμμών, χωρίς τις τηλεφωνικές 
συσκευές 

226 ΑΤΗΕ Ν9502.6.1 — 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

227 

Ανελκυστήρας υδραυλικός έμμεσης 
ανάρτησης, προσώπων, ταχύτητας μέχρι 
0,63 m/sec, Ικανότητας 1125 kg /15 
ατόμων, διαστάσεων θαλάμου 1500 x 
1700  mm, μέχρι 4 στάσεων 

227 ΑΤΗΕ Ν9031.7.5 — 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

228 Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας 
Φ16x1.00 mm   228 ΑΤΗΕ Ν8041.2.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 
«Συστήματα κτιριακών 

σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες » 

 

229 Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου 22 mm 
πάχους τοιχώματος 0,90 mm 229 ΑΤΗΕ 8041.7.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 
«Συστήματα κτιριακών 

σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες » 

 

230 Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου 35 mm 
πάχους τοιχώματος 1,00 mm 230 ΑΤΗΕ 8041.9.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 
«Συστήματα κτιριακών 

σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες » 

 

231 Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου 54 mm 
πάχους τοιχώματος 1,00 mm 231 ΑΤΗΕ 8041.11.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 
«Συστήματα κτιριακών 

σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες » 

 

232 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins 232 ΑΤΗΕ 8101.1 — 

233 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, 
panel τύπου IV (4 πλάκες - 4 μαίανδροι), 
αξονικού ύψους 600mm 

233 ΑΤΗΕ Ν8532.4.4 — 

234 
Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, εγχώριο, 
panel τύπου IV (4 πλάκες - 4 μαίανδροι), 
αξονικού ύψους 900mm 

234 ΑΤΗΕ Ν8532.4.5 — 
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235 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες 
πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 
ins 

235 ΑΤΗΕ Ν8540.3 — 

236 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες 
πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1 
1/2 ins 

236 ΑΤΗΕ Ν8540.4 — 

237 
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες 
πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 2 
1/2 ins 

237 ΑΤΗΕ Ν8540.7 — 

238 
Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος 
μοναυλικού συστήματος 
Κεντρικήςθερμάνσεως τεσσάρων 
κυκλωμάτων 

238 ΑΤΗΕ  8603.3 — 

239 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως 
Παροχής από 9,00 έως & 12,00 m3/h 239 ΑΤΗΕ  8605.1.5 — 

240 
Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με 
εσωτερική μόνωση 50mm εσωτερικής 
διαμέτρου 22cm 

240 ΑΤΗΕ Ν8466.2 — 

241 
Εγκατάσταση λεβητοστασίου με 
χαλύβδινο λέβητα πλήρης, με λέβητα 
θερμαντικής 
ισχύος 100.000 kcal/h 

241 Ν8693.1.3 
 

— 
 

 

242 Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής 
λειτουργίας 242 ΑΤΗΕ 8647.2 — 

 

243 Σύστημα αντιστάθμισης θέρμανσης 243 ΑΤΗΕ Ν8647.21 — 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

244 Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο Διπολικό 
διατομής 2 Χ 1,5 mm2 244 ΑΤΗΕ Ν8767.2.1 — 

245 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό 
ασφαλείας κοινό 245 ΑΤΗΕ Ν8987.1 — 

246 Κέντρο πυρανίxνευσης 4 ζωνών 246 ΑΤΗΕ Ν9531.4 — 

247 Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού 247 ΑΤΗΕ  Ν9532.1 — 

248 Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός 248 ΑΤΗΕ  Ν9532.2 — 
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249 Πατητό κομβίο συναγερμού 249 ΑΤΗΕ Ν9533.1 — 

250 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού 250 ΑΤΗΕ Ν9533.2 — 

251 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
φορητός Γομώσεως 6 kg 251 ΑΤΗΕ 8201.1.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 
«Φορητοί πυροσβεστήρες 

ξηράς κόνεως και διοξειδίου» 
 

252 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
φορητός Γομώσεως 12 kg 252 ΑΤΗΕ  8201.1.3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 
«Φορητοί πυροσβεστήρες 

ξηράς κόνεως και διοξειδίου» 
 

253 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, 
φορητός Γομώσεως 6 kg 253 ΑΤΗΕ  8202.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 
«Φορητοί πυροσβεστήρες 

ξηράς κόνεως και διοξειδίου» 
 

254 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου 
Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler 
γομώσεως 12 kg 

254 ΑΤΗΕ 8201.4.2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 
«Φορητοί πυροσβεστήρες 

ξηράς κόνεως και διοξειδίου» 

255 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή 
με πλαστικό σωλήνα 15 m 1/2', Με ένα 
πυροσβεστικό κρουνό 

255 ΑΤΗΕ  Ν8204.2.1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 

«Πυροσβεστικές φωλέες» 
 

256 
Σιδηροσωλήνες - Αγωγός από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, 
βαρέως τύπου  ονομαστικής διαμέτρου Φ 
1 1/2'' 

256 ΠΡΣ  Η3.1.5 — 

257 
Σιδηροσωλήνες - Αγωγός από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, 
βαρέως τύπου  ονομαστικής διαμέτρου Φ 
2'' 

257 ΠΡΣ  Η3.1.6 — 

258 
Σιδηροσωλήνες - Αγωγός από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, 
βαρέως τύπου  ονομαστικής διαμέτρου Φ 
3'' 

258 ΠΡΣ  Η3.1.8 — 

259 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 
από 1 1/4" έως 2"   259 ΟΙΚ 77.67.02 — 

260 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 
από 2 1/2" έως 3"   260 ΟΙΚ 77.67.03 — 

261 Κεφαλή καταιονισμού (springler) 261 ΑΤΗΕ Ν8209 — 

262 Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης 262 ΑΤΗΕ  Ν8208 — 

263 
Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου - 
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με 
σπείρωμα Φ 3'' 

263 ΠΡΣ  Η5.3.8 — 
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264 
Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, 
χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και  
χειροκίνητης λειτουργίας Φ 4'' 

264 ΠΡΣ  Η6.1.1 — 

265 

Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής  
52,00 m3/h με πίεση 12,5 bar και με ισχύ 
κινητήρα 31ΚW, αποτελούμενο απο 
ηλεκτροκίνητη, πετρελαιοκίνητη, JΟCΚΕΥ 
αντλία 

265 ΑΤΗΕ  Ν8210 — 

266 Ανιxνευτής ροής 266 ΑΤΗΕ Ν8211.32 — 

267 

Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο 
συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή 
ψυχρούνερού χρήσεως από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή Διαμέτρου 
διανομέα ή συλλέκτη 207/219 mm 

267 ΑΤΗΕ 8601.4 — 

268 Διάταξη δοκιμής με μανόμετρο 268 ΑΤΗΕ  Ν8211.33 — 

269 Φίλτρο νερού κοxλιωτό διαμέτρου 4 ins 269 ΑΤΗΕ  Ν8611.1.9 — 

270 Δεξαμενή πυρόσβεσης 270 ΑΤΗΕ  Ν8210 — 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

271 
Διανεμητές σταλακτηφόροι Φ 16 με 
αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, 
αποστάσεων σταλλακτών 33 cm 

271 ΠΡΣ-Η 8.2.3.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 
«Εγκατάσταση αρδευτικών 

δικτύων» 
 

272 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) 
ονομαστικής πίεσης 6atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ20 

272 ΠΡΣ-Η1.1.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 
«Εγκατάσταση αρδευτικών 

δικτύων» 
 

273 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) 
ονομαστικής πίεσης 6atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ32 

273 ΠΡΣ-Η1.1.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 
«Εγκατάσταση αρδευτικών 

δικτύων» 
 

274 Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 
4 atm Φ100 274 ΠΡΣ-Η2.1.6 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 
«Εγκατάσταση αρδευτικών 

δικτύων» 
 

275 
Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 
μεταλλικό. Διαστάσεων / πάχους (mm) 
40Χ30Χ20/1,2 

275 ΠΡΣ-Η9.2.14.1.1 — 

276 
Συσκευές ελέγχου άρδευσης. 
Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 
10 atm, πλαστικές. Χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης ρύθμισης πίεσης, Φ1” 

276 ΠΡΣ-Η9.1.1.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 
«Εγκατάσταση αρδευτικών 

δικτύων» 
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277 
Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Οικιακός 
προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού 
χώρου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:4-6 

277 ΠΡΣ-Η9.2.5.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 
«Εγκατάσταση αρδευτικών 

δικτύων» 
 

278 
Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Πλαστικά 
φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 
ηλεκτροβανών 

278 ΠΡΣ-Η9.2.13.4 — 

279 
Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Καλώδια 
τύπου E1VV-U (ΝΥΥ) διατομής 10 x 
1,5 mm2 

279 ΠΡΣ-Η9.2.15.6 — 

 


