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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 

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

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται 
στη διακήρυξη. 

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

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

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

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

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

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

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

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

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

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

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

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και 
προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης 
των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, 
ποταµών, ακτών κλπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε 



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 

 

Σελίδα 4 από 43 

κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

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

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

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

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

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

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

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), 

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

(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου, 

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών. 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός 
οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι 
δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε 
τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ 
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αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

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

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

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

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

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

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
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1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

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

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών 
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση 
της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων 
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της 
Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την 
τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε 
οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

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

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη 
που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  
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• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα 
(cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, 
και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη 
εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η 
χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν 
δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό 
εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες 
κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

 
2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα 
κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών 
και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο 
και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 

 

Σελίδα 8 από 43 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

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

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε 
τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

 
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι 
δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και 
η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων 
κλπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

 
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής 
συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή 
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κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 

 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, 
κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 
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ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - µελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 
 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 

14 Αράχωβας καφέ 
 

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

3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 
τσιµέντο. 
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2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε 
έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον 
και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό 
αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του 
άρθρου 61.30. 
 

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

Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, 
µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε 
κυβικά µέτρα (m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m

3
 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε 
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 
[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) 
και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών 
που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, 
καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων). 
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ΟΜΑ∆Α Α - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΟ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
 

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 

 
  

 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι 
των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 
περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.  

 Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -µεταφοράς των υλικών περιλαµβάνονται 
ανηγµένες στις οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα 

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης 
και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. 
 

Τιµή ανά τόνο (ton) 
 

10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 13,50 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
10.02 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1103 
 

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί µεταφορικού µέσου 
διακινουµένου µε τα χέρια (π.χ. σε χειράµαξα, ζεµπίλια κλπ.) 
 

Τιµή ανά τόνο (ton) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 7,30 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
10.03 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126 
 

Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ., δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεµφερή µέσα, ενός 
τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της 
καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 

 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 5,60 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
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ΑΡΘΡΟ 4 
10.04 Μεταφορά υλικών µε µονότροχο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127 
 

Μεταφορά µε µονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο 
αποστάσεως. 
 

 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ   
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
10.07  Μεταφορές µε αυτοκίνητο  

 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων 
ΑΕΚΚ, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.  
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 

10.07.01.ΣΧΕΤ1 δια µέσου οδών καλής βατότητας 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
  

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 0,35 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

 
 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων 
και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των 
εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις 
αντίστοιχες τιµές µονάδος. 

 
  Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 

22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και 
διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, 
δάπεδο κλπ.).  

 
 Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών 

χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων 
µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων 
κλπ. 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
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προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός". 

 

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

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15,70 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
22.10  Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα  
  

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός 
είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι 
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων 
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των 
ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
22.10.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

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

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 28,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 

22.10.02 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, 
προβόλων κλπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µη 
διαταραγµένης κοπής 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) καθαιρούµενου όγκου σκυροδέµατος 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 112,50 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
22.15  Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, πλήν δαπέδων.  
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
22.15.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

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



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 
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ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 56,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
22.20  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  

 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, 
σχιστολίθου, κλπ.), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

22.20.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 7,90 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
22.21  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  

 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ.), καθώς 
και πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

22.21.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 4,50 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
22.23  Καθαίρεση επιχρισµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 5,60 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
22.30 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261.Α  
 



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 
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∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ.) σε 
οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των 
παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση 
των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

22.30.01 Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261A 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 5,60 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 

22.30.02  Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261B 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 9,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 

22.30.08  Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1∆ 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 39,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
22.31 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή 
 

∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδοµή οποιουδήποτε πάχους και 
τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης 
των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
22.31.01  Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Α 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 7,75 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17 

22.31.02  Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Β 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 11,25 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 
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ΑΡΘΡΟ 18 
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 16,80 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19 
22.54  Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 

Καθαίρεση οροφοκονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασία, µε τα τα 
απαιτούµενα ικριώµατα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 9,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
 
 

ΟΜΑ∆Α Β  - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
 

31. ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
31.02 Γαρµπιλοδέµατα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207  
 

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) 
 

31.02.01  Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 73,00 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ  



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 
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46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ  
 

 
 
 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους 

έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε 
σήµανση CE, η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας 
του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά 
των υλικών, ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση έτοιµου κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που παρασκευάζεται 
επί τόπου. 

 

β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών 
προσµίκτων κονιαµάτων, αλλά δεν συµπεριλαβάνεται: 

 

γ)  Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσµικτα και τα ενσωµατούµενα 
µεταλλικά στοιχεία (πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από 
ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση  υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και 
καπακιών 

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων 

 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν 
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 
8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21 
46.01 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 

 

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.  
 

46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 19,50 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 
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49. ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΩΝ  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 22 
49.01  ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 

 

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)  
 

49.01.01 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων  
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 16,80 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ  
 

 
 

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν 
εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, 
ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και 
στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα. 
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων 

από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, 
σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ.),   

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο 
πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα 
διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι 
τη πήξη των κονιαµάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό 
αρµοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται 
µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα), 

- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά, 
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- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και 
λοιπών εξαρτηµάτων, 

-  Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm 

ενώ αν παραµένουν θα είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η 
στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ.), 
- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και 

γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο,  

β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο 
αντίστοιχο άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια, 

γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της 
βασικής δοµικής ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω 
ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

 Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο 
τιµολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
54.46 Θύρες πρεσσαριστές κατάλληλες για χώρους WC, µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 

cm 
 

 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, 
Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά, από πάνελ αλουµινίου χρώµατος 
επιλογής της υπηρεσίας, συνολικού πάχους θυροφύλλου έως 5 cm, αποτελούµενα 
από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό από κατάλληλο υλικό, επένδυση πρεσσαριστή από 
αλουµίνιο ή άλλο υλικό επιλογής της υπηρεσίας και στις δύο όψεις, µε περιθώρια από 
πηχάκια υλικού επιλογής της υπηρεσίας και σχήµατος «π» περιµετρικά του φύλλου της 
θύρας για την προστασία των άκρων της επένδυσης, ή χωρίς περιθώρια έπειτα από 
συνενόηση µε την υπηρεσία. Στην τιµή περιλαµβάνονται γενικά όλα τα υλικά που 
αναφέρονται παραπάνω αλλά και όσα υλικά δεν αναφέρονται αλλά απαιτούνται για την 
ορθή λειτουργία της θύρας, υλικά σύνδεσης, τοποθέτησης και λειτουργίας και πλήρης 
εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας της θύρας. 

 
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

54.46.01.ΣΧΕΤ2 Με κάσσα ξύλινη ή µεταλλική δροµική κατάλληλες για χώρους 
wc, πλάτους έως 13 cm 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 450,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
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ΑΡΘΡΟ 24 
54.46 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 
 

 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε τη µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, 
πρεσσαριστά, από ξυλεία λευκή και φορµάικα πάχους, υφής και χρώµατος επιλογής 
της υπηρεσίας, συνολικού πάχους θυροφύλλου έως 5 cm, αποτελούµενα από πλαίσιο 
(τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από κατάλληλο υλικό, επένδυση πρεσσαριστή µε 
φορµάικα και στις δύο όψεις, µε περιθώρια από πηχάκια υλικού επιλογής της 
υπηρεσίας και σχήµατος «π» περιµετρικά του φύλλου της θύρας για την προστασία 
των άκρων της φορµάικας ή χωρίς περιθώρια έπειτα από συνενόηση µε την υπηρεσία. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται γενικά ξυλεία, κόντρα πλακέ, υλικά σύνδεσης, τοποθέτησης 
και λειτουργίας και πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας της 
θύρας. 

 

54.46.02.ΣΧΕΤ3 Με κάσσα ξύλινη ή µεταλλική µπατική, πλάτους έως 25 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 550,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
 

61.  ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ  
 

 
 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 

γενικοί όροι: 
 

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ.), 
στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -
ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, 
στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ 
γαλβανισµένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, 
EPDM κλπ.),  

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
 

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών 
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε 
βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε 
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25 
61.12  Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116 
 

 Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη, 
διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των κατακόρυφων ακµών γωνιών 
τοιχοπετασµάτων, στερεούµενα µε γαλβανισµένες βίδες, στον µεταλλικό σκελετό του 
τοιχοπετάσµατος.  

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
  

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3,90 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 

 

Σελίδα 23 από 43 

ΑΡΘΡΟ 26 
61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε 
ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου 
µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ.), 
στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά 
µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2,80 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
 

 
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 

γενικοί όροι: 

α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:  

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.  

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm. 

γ)  Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm. 

δ)  Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά): 

δ1)  Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την 
αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι 
περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους.. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα 
του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,  

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ.), καθώς και 
όλα τα αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του 
προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και 
θερµοµόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις 
ψευτόκασες ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία 
τους κατά τη µεταφορά η τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν 
ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα . 
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ε)  Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του 
άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 27 
65.02  Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες 
 

 Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  
 65.02.02  Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο: 
 

65.02.02.08 Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδροµικές, µε ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 175,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28 
65.10  Μπαλκονόπορτες από αλουµίνιο δίφυλλες ανοιγόµενες  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6510 
 

 Μπαλκονόπορτες δίφυλλες, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, µε οδηγούς ρολλών από 
αλουµίνιο (µη περιλαµβανοµένου του ρολλού), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 180,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 29 
65.17  Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα  
  

 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". 

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµενα περί 

κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 190,00 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
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ΑΡΘΡΟ 30 
65.20 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 

Σύστηµα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο, µε σταθερά και 
προβαλλόµενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη µε τεχνικά φυλλάδια 
του προµηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδοµή, οποιασδήποτε µορφής 
και διάταξης των µεταλλικών µερών της κατασκευής, µε εµφανή ή µή διάταξη 
υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, µε ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση 
(κατά RAL). 
 

Συµπεριλαµβάνονται οι µηχανισµοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν 
απαιτούµενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήµατος (σύµφωνα µε την 
µελέτη εφαρµογής που θα συνταχθεί από τον προµηθευτή του συστήµατος), τα 
ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες ανεµοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η 
διάταξη εντόνωσης των υδρατµών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσµατος). 
 

Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και απαιτούµενος εξοπλισµός και µέσα. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
 

65.20.03 Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε εµφανή διατοµή αλουµινίου µεταξύ των 
υαλοπινάκων 

 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 135,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
 

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
 

 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και  
υλικά): 

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως  αφαίρεση 
ρύπων (µε κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), 
χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κλπ. 

-  Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης. 
- Η ύγρανση της επιφάνειας. 
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας 

της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί. 
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 

οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ. 

γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό. 
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε 

τύπου. 

δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν: 
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-  Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων 
σύνθεση των κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της 
άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά 
αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες 

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 31 
71.22  Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  
 

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και σε 
ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 14,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ  

 
 

 

73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 32 
73.31  Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ) 

 

Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ), σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώµατος, µε επιφάνεια λεία ή αδρή, ή 
αντιολισθητική, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 
0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς 
το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου 
του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός 
της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

73.31.03 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, κολλητά. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 45,00 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ   
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ΑΡΘΡΟ 33 
73.33 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε 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) 
 

73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 31,50 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 34 
73.35 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)  
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 4,50 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 35 
73.78 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC, διαστάσεων 125x30 mm ή 
200x30 mm µετά του απαιτουµένου µεταλλικού γαλβανισµένου σκελετού που 
στερεώνεται στον τοίχο µε κατάλληλα µπουλόνια, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. Yλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 33,50 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
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74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 36 
74.23 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο  
 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416 
 

Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και 
ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισµα) 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 5,60 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 37 
75.01  Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο  

 

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 
καθαρισµού  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

75.01.02 Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 
και πλάτους 11 - 30 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7503  
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 84,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 38 
75.31 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 

 

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από 
το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
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Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

75.31.02 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532  
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 84,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 39 
75.36 Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m 

 

Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m από µάρµαρο πλάτους έως 30 cm, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 
καθαρισµού  
 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

75.36.01 Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536 
 
ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 33,50 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 40 
75.61  Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m 

 

Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m επί τοίχων 
κατακορύφων ή κεκλιµένων οιουδήποτε ύψους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".  
 

Μάρµαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιµεντοκονίαµα και 
γυψοκονίαµα) και αρµολογήµατος επί τόπου, ικριώµατα και εργασίες κοπής, 
λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισµάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως µε 
τσιµεντοκονίαµα, εγχύσεως υδαρούς τσιµεντοκονιάµατος µέχρι τελείας πληρώσεως 
των κενών, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Συµπεριλαµβάνονται οι εµφανείς ή 
αφανείς µεταλλικοί σύνδεσµοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας  
 

75.61.02 Oρθοµαρµαρώσεις από µάρµαρο µαλακό πάχους 3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7562 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 84,00 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ   
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ΑΡΘΡΟ 41 
75.80.ΣΧΕΤ4 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από µάρµαρο 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7578  
 

 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από µάρµαρο πάχους, υφής, χρώµατος και 
προελεύσεως επιλογής της υπηρεσίας, Α΄ ποιότητας, µε γούρνες διαστάσεων, 
σχήµατος και χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Συνολικά η γλυπτή του 
διακόσµηση (επεξεργασία ακµών, εργαλεία κλπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου 
σχεδίου, θα επιλεγεί έπειτα από συνενόηση µε την υπηρεσία.  

 

 Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία υποδοχής των µαρµαρίνων µελών, ή 
λειότριψη, ή στίλβωση (νερόλουστρο) µε υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτούµενες 
αφανείς γαλβανισµένες µεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (µεταλλικά φουρούσια 
διατοµής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα. 

  

 Περιλαµβάνεται επίσης η κοπή των µαρµαρίνων πλακών του πάγκου σε 
οποιοδήποτε σχήµα (ευθύγραµµο ή καµπύλο), η δηµιουργία ανοίγµατος για την 
υποδοχή της γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τµήµα κλπ.), η 
τοποθέτηση περιµετρικά στον πάγκο µαρµάρινης ποδιάς (κρέµαση) πάχους 
επιλογής της υπηρεσίας, µε ή χωρίς εργαλεία, σύµφωνα µε την µελέτη, και η 
στεγανοποίηση του πάγκου µε κατάλληλα υλικά. 

 

 Επισηµαίνεται  ότι η καµπύλη ή ευθύγραµµη διαµόρφωση του πάγκου, θα προκύψει 
από ενιαίο κοµµάτι µαρµάρου. 

 

 Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, διαµόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, 
στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου (σφραγίσεως αρµών, συνδέσεως κλπ.). 

 Tιµή ανά τρέχον µέτρο πάγκου (µµ) πλήρως τοποθετηµένου. 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 200,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 
 
 

76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 42 
76.22 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και µεµβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά περεµβύσµατα από EPDM ή 
συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες 
µε ενδιάµεσο κενό". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

76.22.02 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + 
µεµβράνη + 5 mm)  

 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 45,00 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
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ΑΡΘΡΟ 43 
76.27 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

∆ιπλοί 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 "∆ιπλοί 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)  
 

76.27.02 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 54,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 44 

76.27.02.ΣΧΕΤ5  ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους έως 28 mm, (κρύσταλλο 
έως 6 mm, κενό έως 16 mm, κρύσταλλο έως 6 mm) 

 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 70,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι: 
 
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, δαπέδων, 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 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 
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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.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 45 
77.02  Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706  
 

Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών, µε ψεκαστήρα 
ή χρωστήρα, µε σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.02.02 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7708  
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2,80 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 46 
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) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1,70 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 47 
77.55  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

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

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 6,70 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
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ΑΡΘΡΟ 48 
77.80 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 

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

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως 

 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 10,10 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 49 
77.81 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως µε σπατουλάρισµα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.81.01 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 

 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 13,50 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 50 
77.84 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, 
ικριώµατα και εργασία. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.84.02 Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 12,40 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

78. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 51 
78.05  Γυψοσανίδες 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε 
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, 
εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός 
τιµολογείται ιδιαιτέρως).  
 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται 
µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 16,80 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 52 

ΝΤ1  Σύστηµα ασφαλείας κυρίας εισόδου κτιρίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508 50%, ΟΙΚ7609 50% 
 

Σύστηµα ασφαλείας κυρίας εισόδου κτιρίου αποτελούµενη από 1 δίφυλλη θωρακισµένη 
πόρτα µε 2 σταθερά τµήµατα και σταθερό φεγγίτη µε εξωτερική επένδυση πρεσαριστά 
panel αλουµινίου και κάσωµα αλουµινίου, χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας και επιπλέον 
επένδυση στο κάτω µέρος υλικού και χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Εσωτερική 
επένδυση και περιµετρικό προφίλ υλικού και χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Κλάση 
ασφαλείας 2 µε κλειδαριά κλειδώµατος - ξεκλειδώµατος µε µηχανική λειτουργία κατάλληλη 
για πυροδιαµερίσµατα προς άµεση διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης ακόµα κι όταν είναι 
κλειδωµένη η πόρτα. Πόµολο: κάθετη µπάρα inox ορθογωνικής διατοµής ύψους µέχρι 
1,50m µέσα και έξω. Σύστηµα υδατοστεγάνωσης στο κάτω µέρος της πόρτας και 
µηχανισµός επαναφοράς και στα 2 φύλλα της πόρτας. 

 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες, τα υλικά και µικροϋλικά που αναφέρονται, 
αλλά και όλα αυτά που απαιτούνται και δεν µνηµονεύονται σύµφωνα µε τις ανάγκες για την 
εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος.  
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ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 10.000,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 53 
ΝΤ2 Πτυσσόµενη πλαστική (pvc) καµπίνα ντουζιέρας µονόφυλλη ευθεία, πλάτος έως 100 cm και 

ύψος έως 200 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ4 
 

Προµήθεια και εγκατάσταση πτυσσόµενης πλαστικής, από PVC, καµπίνας ντουζιέρας, 
µονόφυλλης ευθείας (ίσιας), σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας, πλάτους έως 100 cm και 
ύψους έως 200 cm κατόπιν συνεννόησης. 

 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες, τα υλικά και µικροϋλικά που αναφέρονται, 
αλλά και όλα αυτά που απαιτούνται και δεν µνηµονεύονται σύµφωνα µε τις ανάγκες για την 
εύρυθµη λειτουργία της. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 130,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

ΟΜΑ∆Α Γ  - Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 54 
 
ΑΤΗΕ 
8840.1 Κεντρικός Ηλεκτρικός Πίνακας πλήρης (ΚΠ) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός ή επίτοιχος µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ.), µε κατάλληλο αριθµό σειρών, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. 
µικροϋλικά δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και εργασία για τη δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία. ∆ιαστάσεων 1400x850, µε πόρτα διάφανη ή συµπαγή, 
προστασίας ΙP 40 κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό που θα εγκριθεί από την 
υπηρεσία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές του έργου. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3.000,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 55 
 
ΑΤΗΕ 
8840.1 Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας τριφασικών παροχών πλήρης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός ή επίτοιχος µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ.), µε κατάλληλο αριθµό σειρών, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. 
µικροϋλικά δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και εργασία για τη δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία. ∆ιαστάσεων 1400x850, µε πόρτα διάφανη ή συµπαγή, 
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προστασίας ΙP 40 κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό που θα εγκριθεί από την 
υπηρεσία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές του έργου. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3.000,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 56 
 
ΑΤΗΕ 
8840.1 Ηλεκτρικός Πίνακας  πλήρης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός ή επίτοιχος µε τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ.), µε κατάλληλο αριθµό σειρών, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. 
µικροϋλικά δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση  και εργασία για την δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία. ∆ιαστάσεων 1400x850, µε πόρτα διάφανη ή συµπαγή, 
προστασίας ΙP 40 κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό που θα εγκριθεί από την 
υπηρεσία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές του έργου. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3.000,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 57 
 
ΑΤΗΕ 
Ν9999.100.11 Εργασία για την αντικατάσταση των υφιστάµενων λαµπτήρων φθορισµού µε LED 

(φωτιστικά σώµατα, αποξήλωση, καλωδιώσεις, εγκατάσταση και λοιπά βοηθητικά 
συστήµατα) και µεταφορά των παλαιών λαµπτήρων σε χώρο που θα υποδειχθεί 
από την επίβλεψη του έργου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 
 

Εργασία για την αντικατάσταση των υφιστάµενων λαµπτήρων φθορισµού µε LED 
δηλαδή αποξήλωση παλαιών φωτιστικών και µεταφορά τους σε χώρο που θα 
υποδεχθεί από την επίβλεψη, προµήθεια και εγκατάσταη νέων λαµπτήρων LED µε 
τις καλωδιώσεις και λοιπά βοηθητικά συστήµατα.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2.600,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΥΟ ΧΙΛΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 58 
 
ΑΤΗΕ 
Ν9999.100.12 Εργασία για την αποξήλωση υφιστάµενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτιστικά 

σώµατα, ρευµατοδότες, καλωδιώσεις, πίνακες και λοιπά βοηθητικά συστήµατα) και 
µεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 
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 Εργασία για την αποξήλωση υφιστάµενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτιστικά 
σώµατα, ρευµατοδότες, καλωδιώσεις, πίνακες και λοιπά βοηθητικά συστήµατα) και 
µεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.700,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 59 
 
ΑΤΗΕ Ν1 Πλήρης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση χώρου W.C. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση χώρου W.C. που θα περιλαµβάνει τα 
παρακάτω:  
Αποξήλωση του υπάρχοντος κυκλώµατος φωτισµού (καλωδίων, διακόπτών, 
φωτιστικών σωµάτων) σε περίπτωση µη επαρκούς λειτουργίας του.  
Κυκλώµατα φωτισµού µε εύκαµπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 συµπεριλαµβανόµενων 
των φωτιστικών σωµάτων τεχνολογίας led (οροφής και επιτοίχια, ενδεικτός αριθµός 
φωτιστικών 8 οροφής και 4 επιτοίχια) επιλογής της υπηρεσίας και των διακόπτων 
(απλών, κοµιτατέρ & αλερετούρ). 
Κυκλώµατα πριζών σούκο µε εύκαµπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 µε απόληξη σε θέσεις 
επιλογής της υπηρεσίας. 
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση (νέα γραµµή από πίνακα που θα υποδειχθεί 
από την υπηρεσία µε όλα τα απαραίτητα υλικά και καλωδιώσεις) και προµήθεια 
θερµοσίφωνα χωρητικότητας 10,00 lt ισχύος 2.000,00 W. 
Όλες οι καλωδιώσεις των ισχυρών ρευµάτων θα οδεύουν σε πλαστικά κανάλια 
κατάλληλων διαστάσεων ή θα είναι σε σπιράλ συµπεριλαµβόµενης εργασίας 
διάνοιξης οπών, αυλακιών στην τοιχοποιία όδευσης κατάλληλης διατοµής. 
Η εγκατάσταση των ισχυρών ρευµάτων µε όλες τις εργασίες, τα υλικά και µικροϋλικά 
που αναφέρονται, αλλά και όλων αυτών που απαιτούνται και δεν µνηµονεύονται 
σύµφωνα µε τις ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του χώρου, θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα σχέδια και τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2.500,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 60 
 
ΑΤΗΕ 
8001.1 Αποξήλωση Αποχετευτικών - Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Αποξήλωση όλων των υδραυλικών - αποχετευτικών εγκαταστάσεων σε όλους τους 
χώρους, σφράγισµα των µη χρησιµοποιούµενων σωληνώσεων και αποκατάσταση 
των διερχόµενων από την περιοχή του έργου δικτύων. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, ανοιγµένα σε εργασία, οι εργασίες, η δοκιµή 
σύνδεσης και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
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ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.000,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 61 
 
ΑΤΗΕ 
N8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη υψηλής πιέσεως µε κάθισµα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, υψηλής 
πίεσης, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, επί τόπου 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 162,44 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 62 
 
ΑΤΗΕ 
N8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 
 

Νιπτήρας πορσελάνης επικαθήµενος, οβάλ, διαστάσεων 42x56 cm, πλήρης µε 
βαλβίδα (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. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 169,83 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
 

 
ΑΡΘΡΟ 63 

 
ΑΤΗΕ 
Ν8162.1.2  Ντουζιέρα από πορσελάνη, µε βαλβίδα και µεταλλικό επιχρωµιωµένο σιφώνι, 

διαστάσεων 70x70 mm περίπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 

Ντουζιέρα από πορσελάνη, µε βαλβίδα και µεταλλικό επιχρωµιωµένο σιφώνι, 
διαστάσεων 70x70 mm µε τα στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήµατα όπως και τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης (µολυβδόκολλα, τσιµέντο 
κλπ.), επι τόπου του έργου και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιµών. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 210,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ  
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ΑΡΘΡΟ 64 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8142.2.2   Αναµικτήρας κρύου ζεστού νερού ντουζιέρας ή µπανιέρας µε κινητό καταιονητήρα  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Αναµικτήρας κρύου ζεστού νερού ντουσιέρας ή µπανιέρας µε κινητό καταιονητήρα, 
µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης και δοκιµών.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 98,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 65 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8142.14.2   Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, τοποθετηµένος σε 

νιπτήρα ή νεροχύτη µε περιστρεφόµενο ράµφος τύπου J και µοχλό χειρισµού ON-
OFF (πάνω-κάτω), διαµέτρου Φ 1/2 ins 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15,00 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 66 
 
ΑΤΗΕ 
N8041.1       Σπιράλ σύνδεσης µε ενσωµατωµένο ρακόρ µπαταρίας µήκους 20 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Σπιράλ σύνδεσης µε ενσωµατωµένο ρακόρ µπαταρίας, δηλαδή τοποθετηµένο επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 6,38 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 67 
 
ΑΤΗΕ   
Ν8162.1.2      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
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Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοxλό 
xειρισµού (κλεισιµο µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 13,21 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 68 
 
ΑΤΗΕ   
Ν8162.1.2      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 3/4 ins  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοxλό 
xειρισµού (κλεισιµο µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 17,83 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 69 
 
ΑΤΗΕ   
Ν8162.1.2      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ1 1/4 ins  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοxλό 
xειρισµού (κλεισιµο µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 31,93 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 70 

 
ΑΤΗΕ   
Ν9761.100.1 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχής σε 

πίεση 10 bar, ονοµαστικής διαµέτρου DN 20 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχής σε 
πίεση 10 bar, ονοµαστικής διαµέτρου DN 20 (εξωτερική διάµετρο 20 mm, πάχους 
τοιχώµατος 1,9 mm), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια, άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. 

 

Τιµή ανά µέτρο (m) 
 



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 

 

Σελίδα 41 από 43 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3,18 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 71 

 
ΑΤΗΕ 
Ν9761.100.2 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχής σε 

πίεση 10 bar, ονοµαστικής διαµέτρου DN 25 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχής σε 
πίεση 10 bar, ονοµαστικής διαµέτρου DN 25 (εξωτερική διάµετρο 25 mm, πάχους 
τοιχώµατος 2,3 mm), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια, άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. 

 

Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 4,10 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 72 
 
ΑΤΗΕ 
Ν9761.100.3 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχής σε 

πίεση 10 bar, ονοµαστικής διαµέτρου DN 32 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχής σε 
πίεση 10 bar, ονοµαστικής διαµέτρου DN 32 (εξωτερική διάµετρο 32 mm, πάχους 
τοιχώµατος 3 mm), δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια , άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως. 

 

Τιµή ανά µέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 5,71 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 73 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8054.5       Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 100 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 10,69 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ  



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 

 

Σελίδα 42 από 43 

ΑΡΘΡΟ 74 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8043.1.9     Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.,πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

125 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 
20°C 6,0 atm, για 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. 

 

Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 29,27 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 75 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8043.1.8     Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

110 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πιέσεως λειτουργίας για 
20°C 6,0 atm, για 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. 
 

Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 26,61 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 76 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8043.1.5     Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

50 mm (τάπα) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 
20°C 6,0 atm, για 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. 

 

Τιµή ανά µέτρο (m) 
 



Τ ιµ ολ όγ ιο  Μ ελ έ τ ης  έ ργ ου 
Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας 

 

Σελίδα 43 από 43 

ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 15,87 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 77 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8043.1.2     Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

40 mm (τάπα) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πιέσεως λειτουργίας για 
20°C 6,0 atm, για 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. 

 

Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 13,14 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 78 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8029.1      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 50 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 
 

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και 
συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 69,79 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Για τις Οικοδοµικές εργασίες 

 
 

Άννα Πουγαρίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Γ' Βαθµό 

Για τις Η/Μ εργασίες 
 
 

Παναγιώτης Πολυµενίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός µε ΣΤ' Βαθµό 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Για τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

Ο Αν. Προϊστάµενος του  
Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Κ. Μ. 

 
 

Αντώνης Σαµαράς 
ΠΕ Μηχανικών µε ∆  ́Βαθµό 

 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.27303/18-04-2016 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α∆Μ-Θ 


