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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

 
1.1 Αντικείμενο του παρόντοσ Τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ των τιμϊν μονάδοσ με τισ οποίεσ κα 

εκτελεςκεί το ζργο, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ 
διακιρυξθ. 

1.2 Στισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, που αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνθσ 
εργαςίασ και ιςχφουν ενιαία για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςτθν περιοχι του υπόψθ 
ζργου, ανεξάρτθτα από τθν κζςθ αυτϊν περιλαμβάνονται: 

 1.2.1 Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του 
ζργου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ, των τευχϊν και ςχεδίων τθσ μελζτθσ και των 
υπολοίπων τευχϊν Δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

1.2.2 "Κάκε δαπάνθ" γενικά, ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για 
τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ μονάδασ κάκε εργαςίασ. Καμία αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ δεν 
μπορεί να κεμελιωκεί που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν 
ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, όπωσ και τθν δυνατότθτα 
χρθςιμοποίθςθσ ι όχι μθχανικϊν μζςων. 

1.3 Σφμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, μνθμονεφονται (για απλι 
διευκρίνιςθ του όρου "κάκε δαπάνθ") οι παρακάτω δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο 
περιεχόμενο των τιμϊν του παρόντοσ Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ επιβαρφνςεων ςτα υλικά από φόρουσ, δαςμοφσ, ειδικοφσ 
φόρουσ κ.λπ.   

θτά κακορίηεται ότι ςτισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαςμοί και λοιποί φόροι, κρατιςεισ, 
τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά του ζργου. Κατά 
ςυνζπεια και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Τελωνειακισ Νομοκεςίασ δεν παρζχεται ουςιαςτικά 
ςτθν Υπθρεςία, που κα εποπτεφςει τθν εκτζλεςθ του ζργου, ι ςε άλλθ Υπθρεςία, θ δυνατότθτα να 
εγκρίνει χοριγθςθ οποιαςδιποτε βεβαίωςθσ για τθν παροχι οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ 
από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, ειςφορζσ και δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ 
εξοπλιςμοφ του ζργου, οφτε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ δικαίωμα να ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ 
ατζλειασ ι απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των 
κάκε είδουσ μεταφορικϊν μζςων.  

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

Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των 
πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπων υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 
απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Ορων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και 
τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ 
ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ 
εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι 
τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κλπ, του πάςθσ φφςεωσ 
προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ, εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων, υπαλλιλων εργοταξιακϊν 



 

γραφείων, οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων κλπ.) 
θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε 
αλλοφ. 

1.3.4 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ 
γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, 
κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν και 
απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των 
χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 
Ρεριβαλλοντικοφσ Ορουσ. 

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

1.3.7 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ ςκυροδζματοσ, και 
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων (όταν προβλζπονται προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο) ςτον εργοταξιακό 
χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των 
υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά 
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και 
μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ 
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Εργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ 
των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι 
οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και 
ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  
 
Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 
(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο 
(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά ζχει 
δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 
 
1.3.8 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Εργου, τισ μεταφορζσ, τα 
μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοπζσ αςφαλιςτικζσ 
καλφψεισ όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι 
ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κλπ, κακϊσ και οι 
δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ 
εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κλπ) και μζχρι τθν οριςτικι 
παραλαβι τουσ.  

1.3.10 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ 
φφςεωσ "δοκιμαςτικϊν τμθμάτων"που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 



 

δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, 
εργαςία κλπ.) 

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

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε 
ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 
 
1.3.12 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ αναγκαίων χϊρων για τθν εναπόκεςθ των εργαλείων, 
μθχανθμάτων κ.λπ. 

 

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

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα  
(β)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για 
αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  
(δ)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 
εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  
(ε) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 
οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα 
ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 
 
1.3.14 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 
αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ 
χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κλπ) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του 
ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων 
τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν. 

Επίςθσ οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και 
εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ οριηοντασ υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ ), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ του Ρρογράμματοσ 
Ροιότθτοσ του Εργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ, του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ 
του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

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



 

1.3.16 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί 

δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ, κακϊσ και θ δαπάνθ ςφνταξθσ καταςκευαςτικϊν ςχεδίων με τθν 

ζνδειξθ "όπωσ καταςκευάςκθκε". 

1.3.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (εκτόσ από τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα 

παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων 

για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο 

τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν 

προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.18 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου 

κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ., κακϊσ και 

οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από 

οποιεςδιποτε προςωρινζσ καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

ορίηεται. 

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

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

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

1.3.22 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, 
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.23 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 
εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων, 
μελζτεσ ικριωμάτων κλπ. 

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

1.3.25 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ 
του Αναδόχου ςτο 'Εργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ 
μελζτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.3.26 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και γενικά 
όλεσ οι υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου. 

1.3.27 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι. 



 

1.3.28 Η τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων με τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

  
1.4 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ κρατιςεισ ι 
υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, 
φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα 
λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο 
κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

 
 Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των 

εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
1.5  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο του 

Ζργου. 
 
 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

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

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

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

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

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  



 

 
Κατάταξθ εδαφϊν ωσ προσ τθν εκςκαψιμότθτα 
 

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

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

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

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

 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ  
 

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

Χειρολαβζσ 

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

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

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

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

Κλειδαριζσ - διατάξεισ αςφάλιςθσ 

- Κλειδαριζσ (χωνευτζσ ι εξωτερικζσ) και κφλινδροι αςφαλείασ 

- Κφλινδροι κεντρικοφ κλειδϊματοσ  

- Κλειδαριά αςφαλείασ, χαλφβδινθ, γαλβανιςμζνθ και χωνευτι για κφρεσ πυραςφάλειασ 

- άβδοι (μπάρεσ) πανικοφ για κφρεσ πυραςφάλειασ ςτισ εξόδουσ κινδφνου 

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

Μθχανιςμοί λειτουργίασ και επαναφοράσ κυρϊν 



 

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

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ όπωσ παραπάνω αλλά με απαιτιςεισ πυραςφάλειασ. 

- Μθχανιςμόσ επαναφοράσ κφρασ επιδαπζδιοσ, με χρονικι κακυςτζρθςθ 

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

- Αναςτολείσ (stoppers) 

- Αναςτολείσ κφρασ - δαπζδου 

- Αναςτολείσ κφρασ - τοίχου 

- Αναςτολείσ φφλλων ερμαρίου 

- Αναςτολείσ ςυγκράτθςθσ εξϊφυλλων παρακφρων 

- Ρλάκεσ ςτιριξθσ, ροηζτεσ κτλ 

- Σφρτεσ οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ λειτουργίασ 

- Μθχανιςμοί ςκιαςμοφ (ρολοπετάςματα, ςκίαςτρα) 

- Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ κουφωμάτων κάκε τφπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μθχανιςμοί αυτόματου κλειςίματοσ κουφωμάτων κάκε τφπου 

- Μθχανιςμοί αυτόματων κυρϊν, με θλεκτρομθχανικό ςφςτθμα, με θλεκτρονικι μονάδα 
ελζγχοφ, με ςυςκευι μικροκυμάτων 
 
Η προμικεια των παραπάνω ειδϊν κιγκαλερίασ, κα γίνει απολογιςτικά, και ςφμφωνα με τισ 
διαδικαςίεσ ποφ προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί Δθμοςίων Εργων"διατάξεισ, εκτόσ εάν 
αναφζρεται διαφορετικά ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου, θ δε τοποκζτθςθ 
περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του κάκε είδουσ κουφϊματοσ. 

 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ  

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

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

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

Οι τιμζσ μονάδασ κα αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι 
αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο "Γενικοί Προι". 
 
Οι τιμζσ μονάδοσ όλων των κατθγοριϊν χρωματιςμϊν του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται 
ςε πραγματικι χρωματιηόμενθ επιφάνεια και ςε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ μζχρι 5,0 m. Οι 
τιμζσ για χρωματιςμοφσ που εκτελοφνται ςε φψοσ μεγαλφτερο, κακορίηονται ςε αντίςτοιχα 
άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου, τα οποία ζχουν εφαρμογι όταν δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ θ 
δαπάνθ των ικριωμάτων.  



 

 
Σε όλεσ τισ τιμζσ εργαςιϊν χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται οι αναμίξεισ των χρωμάτων, οι 
δοκιμαςτικζσ βαφζσ για ζγκριςθ των χρωμάτων από τθν Επίβλεψθ, τα κινθτά ικριϊματα τα 
οποία κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
αςφαλείασ του αςχολοφμενου ςτισ οικοδομικζσ εργαςίεσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, και θ 
εργαςία αφαιρζςεωσ και επανατοποκετιςεωσ ςτοιχείων (π.χ. ςτοιχείων κουφωμάτων κλπ) ςτισ 
περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται ι επιβάλλεται. 
 
Πταν πρόκεται για κουφϊματα και κιγκλιδϊματα τα οποία χρωματίηονται εξ ολοκλιρου, θ 
επιμετροφμενθ επιφάνεια των χρωματιςμϊν υπολογίηεται ωσ το γινόμενο τθσ απλισ 
ςυμβατικισ επιφάνειασ καταςκευαηόμενου κουφϊματοσ (βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων 
του τετράξυλου ι τρίξυλου) ι τθσ καταλαμβανόμενθσ από μεταλλικι κφρα ι κιγκλίδωμα 
πλιρουσ, απλισ επιφάνειασ, επί ςυμβατικό ςυντελεςτι ο οποίοσ ορίηεται παρακάτω: 
 
 
 
 

 

α/
α 

Είδοσ υντελεςτισ 

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

α) με κάςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόκυρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ 

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

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοςτάςια : 

α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου) 

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου 

γ) με κάςςα επί μπατικοφ 

δ) παρακφρων ρολλϊν 

ε) ςιδερζνια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερζνιεσ κφρεσ : 

α) με μίαν πλιρθ επζνδυςθ με λαμαρίνα 

β) με επζνδυςθ με λαμαρίνα και ςτισ δφο πλευρζσ 

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

δ) με κινθτά υαλοςτάςία, κατά τα λοιπά ωσ γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Ρροπετάςματα ςιδθρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

 

2,50 



 

α/
α 

Είδοσ υντελεςτισ 

β) ρολλά από ςιδθρόπλεγμα 

γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ) 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδϊματα ξφλινα ι ςιδθρά : 

α) απλοφ ι ςυνκζτου ςχεδίου 

β) πολυςυνκζτου ςχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά ςϊματα : 

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

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1.Τα ςυνικθ μάρμαρα που απαντϊνται ςτον Ελλαδικό χϊρο είναι τα ακόλουκα, κατά πθγι προζλευςθσ 
και ςκλθρότθτα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και εφκολθσ κατεργαςίασ 
 

 

1 Ρεντζλθσ Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοηάνθσ Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνασ Λευκό ςυνεφϊδεσ 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαρακϊνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 

9 Μαρακϊνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βζροιασ Λευκό 

11 Θάςου Λευκό 

12 Ρθλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΑ: ςυνθκιςμζνθσ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ 

 

1 Ερζτριασ Ερυκρότεφρο 

2 Αμαρφνκου Ερυκρότεφρο 

3 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Μπεη 

4 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Κίτρινο 

5 Δομβραϊνθσ Θθβϊν Ερυκρό 

6 Στφρων Ρράςινο 

7 Λάριςασ Ρράςινο 

8 Ιωαννίνων Μπεη 

9 Φαρςάλων Γκρι 

10 Φδρασ οδότεφρο πολφχρωμο 

11 Διονφςου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΑ: μζτριασ φκοράσ και δφςκολθσ κατεργαςίασ  

 



 

1 Ιωαννίνων οδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τινου Ρράςινο 

5 όδου Μπεη 

6 Αγίου Ρζτρου Μαφρο 

7 Βυτίνασ Μαφρο 

8 Μάνθσ Ερυκρό 

9 Ναυπλίου Ερυκρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλινθσ Ερυκρό πολφχρωμο 

12 Τρίπολθσ Γκρι με λευκζσ φζτεσ 

13 Σαλαμίνασ Γκρι ι πολφχρωμο 

14 Αράχωβασ καφζ 

 
2. Σε όλεσ τισ τιμζσ των μαρμαροςτρϊςεων, περιλαμβάνεται και θ ςτίλβωςθ αυτϊν (νερόλουςτρο) 
3. Το κονίαμα δόμθςθσ των μαρμαροςτρϊςεων, καταςκευάηεται με λευκό τςιμζντο. 

 
2.2.5. ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΤΔΟΡΟΦΩΝ. 

 
Οι εργαςίεσ καταςκευισ μεταλλικϊν ςκελετϊν (εκτόσ αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφϊν 
τιμολογοφνται με τα άρκρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργαςίεσ καταςκευισ επίπεδθσ επιφάνειασ γυψοςανίδων τοιχοπετάςματοσ ςε ζτοιμο ςκελετό 
τιμολογείται με το άρκρο 78.05. 
 
Οι εργαςίεσ καταςκευισ καμπφλων τοιχοπεταςμάτων αποηθμιϊνονται επιπλζον και με τθν πρόςκετθ 
τιμι του άρκρου 78.12. 
 
Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ γυψοςανίδων επίπεδθσ ψευδοροφισ ςε ζτοιμο ςκελετό αποηθμιϊνονται, 
μαηί με τισ εργαςίεσ αλουμινίου, με το άρκρο 78.34 και ςτθν περίπτωςθ μθ επίπεδθσ με το άρκρο 
78.35. Στθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδασ διαφορετικοφ πάχουσ από το προβλεπόμενο ςτα 
παραπάνω άρκρα 78.34 και 78.35, οι τιμζσ προςαρμόηονται αναλογικά με τισ τιμζσ του άρκρου 61.30. 
 
 Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ και ορυκτοβάμβακα, θ αποηθμίωςι του τιμολογείται με το άρκρο 
79.55 
 
 

 



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
 
 
Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

 
1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 

εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι 
του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι 
των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 
ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 
 
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν 
δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μθ μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του 
παρόντοσ. 
 
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

 
1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 

εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κλπ πλθν του Φ.Ρ.Α. 
 
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  
 

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

  
 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) 

των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, 
ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 

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

 



 

1.4 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ γραφείων, 
εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ 
και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν και 

απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των 
χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 
Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ. 

 
1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά 

μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοιπζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ 
όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Ζργου. 

 
1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ 

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

 
1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 

''δοκιμαςτικϊν τμθμάτων'' που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ 
(μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.) 

 
1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 

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

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

 
1.10 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 

προςωπικοφ που οφείλονται: 
 

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

(β)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  
(γ)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 

εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  

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



 

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

 
1.11 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από 
τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

 
(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 

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

 
1.12 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ 

ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν 
προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι 
υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ 
ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν 
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ ), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτοσ του 
Ζργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ, του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ του Ζργου 
(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
1.13 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου 

κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ., 
κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και 
ελεφκερου από οποιεςδιποτε προςωρινζσ καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται. 

 
1.14 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 

εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
1.15 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 

κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ 
χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κλπ) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των 
ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

 
1.16 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, ςφμφωνα με 

όςα αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 
 
1.17 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν 

από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κλπ. 



 

 
1.18 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του 

Αναδόχου ςτο Ζργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ 
μελζτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ 
τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.19 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και γενικά όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου. 

 
1.20 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι. 

 
  

2. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ κρατιςεισ 
ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ 
εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το 
προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
 
Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) ι είκοςι οκτϊ τοισ 
εκατό (28%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του 
Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 

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

 
 
 



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  
 
Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 
 
1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 

εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι 
του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ  περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν 
περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 
 
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν 
δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μθ μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του 
παρόντοσ. 
 
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά περιλαμβάνονται  τα κάτωκι: 

 
1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 

εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κλπ πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ 
διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  
 

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

  
 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) 

των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπων υλικϊν, ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Ορων, 
ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ.  

 
1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 

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

 
1.1.4 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων (με ενοικίαςθ ι αγορά), διαρρφκμιςθσ αυτϊν, 

ανζγερςθσ γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ 
φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν 



 

εγκαταςτάςεων,  κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ. 

 
1.1.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν, απομάκρυνςισ 

τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και  οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά 
τρόπο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ 
Προυσ. 

 
1.1.6 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 

εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων 
και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.1.7 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκατα-ςκευαςμζνων 

ςτοιχείων, εφ' όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ 
κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθρο-τριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κλπ, ςτον εργοταξιακό 
χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των 
υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά 
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και 
μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ 
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Εργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το 
πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ  καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό)  και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από 
τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  
 
Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν 
εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 
(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 

Δθμόςιο 
(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά 

ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του 
ςυγκεκριμζνου ζργου. 

 
1.1.8 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά 

μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοιπζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ 
όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Ζργου. 

 
1.1.9 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ 

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

 
1.1.10 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 

''δοκιμαςτικϊν τμθμάτων'' (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και  δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ 
μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.) 



 

 
1.1.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 

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

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

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

  
 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων και των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ. 

 
1.1.13 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 

προςωπικοφ που οφείλονται: 
 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν  (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν),  

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

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  
(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν  (τοπογραφικϊν, 

εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και  οχθμάτων,  
(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 

οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, 
βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

 
1.1.14 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και  οχθμάτων ςτισ κζςεισ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m,  για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαιραίτθτο 
από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

 



 

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

 
1.1.15 Οι δαπάνεσ των πάςθσ φφςεωσ τοπογραφικϊν εργαςιϊν (που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των 

επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (για τθν προςαρμογι 
των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ, υφιςτάμενεσ 
καταςκευζσ κ.ο.κ.), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, κακϊσ οι δαπάνεσ 
ςφνταξθσ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτοσ του Ζργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου Αςφάλειασ και Υγείασ, του 
Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ του Ζργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μθτρϊου Ζργου και παραγωγισ 
του αρικμοφ αντιτφπων αυτϊν που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.1.16 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο 

του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ 
και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ' αντιπαράςταςθ με επρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ 
και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν  που κα 
υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

  
1.1.17 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ), που κα πρζπει να υποβάλλονται ζγκαιρα για ζλεγχο ςτθν 
Υπθρεςία. 

 
1.1.18 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία  των εντοπιηομζνων 

με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.   
 
1.1.19 Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ αντλιςεων και διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των 

επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα 
όςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.1.20 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου 

κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ. Κακϊσ 
και οι δαπάνεσ για τθν  απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και 
ελεφκερου από οποιεςδιποτε καταςκευζσ και εμπόδια και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται. 

 
1.1.21 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςι-τεχνιϊν που 

εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
 
1.1.22 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 

τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο των εργαςιϊν, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και 
περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ 
κ.λ.π.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

 



 

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

 
1.1.24 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 

κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ του εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (που οφείλονται ςε αμζλεια, 
απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν  
διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

 
1.1.25 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν  ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, ςφμφωνα με 

όςα αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 
 
1.1.26 Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που απαιτοφνται για τθν αςφαλι 

διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν  καταςκευισ του Ζργου (καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ 
υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ, περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν καταςκευισ του Εργου), κακϊσ και οι δαπάνεσ  τελικισ διαμόρφωςθσ των χϊρων 
χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν μετά τθν περαίωςθ 
των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του 

Αναδόχου ςτο Ζργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ 
μελζτεσ και τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο 
ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.1.28 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ  και γενικά όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου. 

 
1.1.29 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 

υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 
αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κλπ), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν. 

 
1.1.30 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι. 

 
 
1.2 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό  Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφζλουσ (Ο.Ε.) του Αναδόχου, ςτο οποίο περιλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ βάρθ, 
κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ 
εργοταξίων, φόρων, δαςμϊν, αςφαλίςτρων, τόκων κεφαλαίων κίνθςθσ, προμθκειϊν εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, διοικθτικϊν εξόδων, εξόδων λειτουργίασ γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επιςφαλι 
ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
 
Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) ι είκοςι οκτϊ τοισ 
εκατό (28%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του 
Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 

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



 

 
1.4   Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά 

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

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

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 
   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν 

Τιμολόγιο. 
   

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

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



 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

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

 
1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 

εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι 
του Εργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι 
των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 
ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 
 
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των 
μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν 
δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του 
παρόντοσ. 
 
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

 
1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 

εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κλπ πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ 
διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  
 

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

  
 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) 

των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπων υλικϊν, ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Ορων, 
ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 

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

 
1.4 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ γραφείων, 

εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ 
και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 



 

1.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν και 
απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των 
χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 
Ρεριβαλλοντικοφσ Ορουσ. 

 
1.6 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 

εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων 
και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.7 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκατα-ςκευαςμζνων 

ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτιματων παραγωγισ 
κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθρο-τριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κλπ, ςτον εργοταξιακό 
χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

 
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των 
υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά 
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και 
μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ 
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Εργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το 
πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από 
τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  
 
Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν 
εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 
(α)  Οταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 

Δθμόςιο 
(β)  Οταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά 

ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του 
ςυγκεκριμζνου ζργου. 

 
1.8 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Εργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά 

μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοπζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ 
όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Εργου. 

 
1.9 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ 

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

 
1.10 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 

‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ 
(μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.) 

 
1.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 

εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του 



 

ζργου ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα 
μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ 
φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του 
ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ (που 
δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Εργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν 
απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Εργο.  

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

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

  
 Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Εργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

 
1.13 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 

προςωπικοφ που οφείλονται: 
 

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

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

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

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  
(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 

εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  
(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 

οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, 
βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 

 
1.14 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαιραίτθτο από 
τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

 
(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 

πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, 
ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν 



 

ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου 
(πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν 
προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για 
τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν 
περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

 
1.15 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 

πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν 
αφετθριϊν κλπ) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι 
δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ 
οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ 
εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. 
υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ οριηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 
*ΟΚΩ+), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτοσ του Εργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου 
Αςφάλειασ και Υγείασ, του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
1.16 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο 

του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ 
και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με επρόςωπο τθσ 
Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν 
που κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

  
1.17 Η δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 
 
1.18 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων 

με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  
 
1.19 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ 

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

 
1.20 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου 

κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ., 
κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και 
ελεφκερου από οποιεςδιποτε προςωρινζσ καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται. 

 
1.21 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 

εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
 
1.22 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 

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



 

 
1.23 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που 

διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο 
αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Εργου. 

 
1.24 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 

κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ 
χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κλπ) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των 
ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, ςφμφωνα με 

όςα αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 
 
1.26 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ 

για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν 
καταςκευισ του Εργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, 
καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ 
εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων 
εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, 
καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ 
των χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

 
1.27 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι 

αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν 
αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που 
παράγονται ωσ αποτζλεμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

 
1.28 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν 

ζργων κ.λ.π., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν 
προβλζπεται ιδιάτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.29 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν 

από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κλπ. 

 
1.30 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν 

Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι 
προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.31 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του 

Αναδόχου ςτο 'Εργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ 
μελζτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ 
τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

 
1.32 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και γενικά όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου. 



 

 
1.33 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 

υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 
αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κλπ), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 
(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει 

μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ 
εργαςίεσ. 
 

1.34 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι. 
 

 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ κρατιςεισ 
ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ 
εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το 
προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
 
Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) ι είκοςι οκτϊ τοισ 
εκατό (28%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του 
Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 

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

 
  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά 

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

 
(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από 

ςκυρόδεμα, PVC κλπ 
 

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

     DN / DM  
  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 
   DM:  Η αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν 

Τιμολόγιο. 
  

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

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

 



 

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

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

 
(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  
    όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 
 

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

 
Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ 
παραπλζυρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΥΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν 
δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 
 
Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ 
ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
 
Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι 
ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km 
 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0.28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμζνθ αναμονι 
φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ 
κεμελίων και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ 
εκςκαφζσ) 

  

 - απόςταςθ < 5 km 0,22  

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,18   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

 
Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ 



 

των άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 
κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  

 
Σε καμμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε 
άλλθ προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε 
εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

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

 

 
 



 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Α.  ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 
 
Α.Σ.:  Α.1. 
ΟΙΚ 10.07.01  Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ  
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΟΙΚ-1136  100,00% 
 
Μεταφορά με αυτοκίνθτο οποιουδιποτε υλικοφ, ανά χιλιόμετρο αποςτάςεωσ. 
 
Τιμι ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
Επί οδοφ επιτρζπουςασ ταχφτθτα άνω των 40 km/h 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: μθδζν ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 0,35 ευρϊ 
 
 

 
Α.Σ.:  Α.2. 

ΠΡ Ν Α6 Χ  Προμικεια – μεταφορά και διάςτρωςθ φυτικισ γθσ  

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΠΡ-1620  100,00% 

 

Η εργαςία για τθ ςυμπλιρωςθ νθςίδων - παρτεριϊν ςε αςτικζσ περιοχζσ αφορά ςτθν προμικεια, 

μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςτθ διάςτρωςθ του κθπευτικοφ χϊματοσ  με τα κατάλλθλα μθχανιματα. Το 

κθπευτικό χϊμα κα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εφκρυπτο, αμμοαργιλϊδουσ ςφςταςθσ, με αναλογία ςε 

άμμο τουλάχιςτον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμζνο από ςβϊλουσ, αγριόχορτα, υπολείμματα 

ριηϊν, λίκουσ μεγαλφτερουσ των 5 cm και άλλα ξζνα ι τοξικά υλικά βλαβερά για τθν ανάπτυξθ φυτϊν.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μθχανθμάτων και των 

εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 

Τιμι εφαρμογισ /m3 διαςτρωμζνου κθπαίου χϊματοσ 

 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαεννζα ευρϊ 

 Αρικμθτικϊσ: 19,00 ευρϊ 

  
 
 
Α.Σ.:  Α.3. 

ΟΙΚ 20.04.01. Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ 
γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2122  100% 
 
Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων και εκρθκτικϊν, εκτόσ από 
αερόςφυρεσ, πλάτουσ βάςεωσ ζωσ 3,00 m ι μεγαλυτζρου των 3,00 m αλλά επιφανείασ βάςεωσ ζωσ 
12,00 m2, ςε βάκοσ μζχρι 2,00 m από το χαμθλότερο χείλοσ τθσ διατομισ εκςκαφισ, εν ξθρϊ ι εντόσ 
φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι 
άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα), με τθν αναπζταςθ των προϊόντων, τθν μόρφωςθ των 



 

παρειϊν και του πυκμζνα και τθν τυχόν αναγκαία ςποραδικι αντιςτιριξθ των παρειϊν, ςφφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι. 
   
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: είκοςι ευρϊ και είκοςι πζντε λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 20,25 ευρϊ 
 
 
 
Α.Σ.:  Α.4. 

ΟΙΚ 20.05.01. Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ γαιϊδθ-
θμιβραχϊδθ  

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2124  100% 
 
Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων, πλάτουσ βάςεωσ ζωσ 3,00 m ι 
μεγαλυτζρου των 3,00 m αλλά επιφανείασ βάςεωσ ζωσ 12,00 m2, ςε βάκοσ μζχρι 2,00 m από το 
χαμθλότερο χείλοσ τθσ διατομισ εκςκαφισ, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30m, του οποίου θ 
ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα), 
με τθν αναπζταςθ των προϊόντων, τθν μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα και τθν τυχόν αναγκαία 
ςποραδικι αντιςτιριξθ των παρειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και τθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 
"Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων" 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ.  Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι.  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 4,50 ευρϊ 
 
 
 
Α.Σ.:  Α.5. 

ΟΙΚ 20.10.   Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2162 100% 
 
Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων ι τμθμάτων 
αυτϊν, ςε μζςθ απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ 10,00 m, με τθν ζκριψθ, 
διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 cm, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 
Στθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υλικϊν προζλευςθσ δανειοκαλάμου, εφαρμόηεται ο αςτερίςκοσ **+, ο 
οποίοσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ μθδενίηεται. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου.  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 4,50 ευρϊ 
 
 
 
 



 

Α.Σ.:  Α.6. 

ΟΙΚ 20.20.  Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2162 100% 
 
Καταςκευι ςτρϊςεων από κραυςτά υλικά προελζυςεωσ λατομείου (αδρανι οδοςτρωςίασ, 
λικοςυντρίματα, ςκφρα κλπ). Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά των υλικϊν επί τόπου του 
ζργου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ εντόσ τθσ κάτοψθσ του κτιρίου με ι χωρίσ μθχανικά μζςα, θ διάςτρωςθ 
ςε πάχθ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι και θ ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι 
δονθτικζσ πλάκεσ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου, με τθν μεταφορά του κραυςτοφ υλικοφ από 
οποιαδιποτε απόςταςθ.  Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν επίχωςθ.  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαπζντε ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 15,70 ευρϊ 
 
 
 
Α.Σ.:  Α.7. 

ΟΙΚ 20.31.01. Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν χωρίσ χριςθ μθχανικϊν μζςων με τθν 
διάςτρωςθ των προϊόντων μετά τθν εκφόρτωςθ. 

  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2172 100% 
 
Φορτοεκφόρτωςθ χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων πάςθσ φφςεωσ προϊόντων εκςκαφϊν, 
εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων επί παντόσ τφπου μεταφορικοφ μζςου. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται 
θ δαπάνθ αναμονισ του μεταφορικοφ μζςου κατά τθν φόρτωςθ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςε όγκο ορφγματοσ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και 
μετά τθν εκςκαφι 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ζξι ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 6,70 ευρϊ  

 
 
 

Α.Σ.:  Α.8. 

ΟΙΚ 22.04. Κακαιρζςεισ πλινκοδομϊν 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2222 100% 

 
Κακαίρεςθ πλινκοδομϊν κάκε είδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα 
ικριϊματα, οι προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-02-01 "Τοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με εργαλεία χειρόσ". 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ.  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαπζντε ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 15,70 ευρϊ 
 
 
 
 



 

Α.Σ.:  Α.9. 

ΟΙΚ 22.20.01. Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οιουδιποτε πάχουσ 
χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΟΙΚ-2236 100% 
 

Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και οποιουδιποτε πάχουσ (τςιμζντου, μαρμάρου, 
τφπου Μάλτασ, πορςελάνθσ, μωςαϊκοφ, κεραμικϊν, ςχιςτολίκου, κλπ), με το κονίαμα ςτρϊςεωσ 
αυτϊν, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το εδάφοσ, με τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων κακαιρζςεωσ προσ 
φόρτωςθ.  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: επτά ευρϊ και ενενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 7,90 ευρϊ  

 
 

Α.Σ.:  Α.10. 

ΟΙΚ 22.21.01. Κακαίρεςθ επιςτρϊςεων τοίχων παντόσ τφπου χωρίσ να καταβάλλεται προςοχι 
για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2238 100% 

 
Κακαίρεςθ πλακιδίων τοίχων παντόσ τφπου (πορςελάνθσ, κεραμικϊν κλπ), κακϊσ και πλακϊν 
μαρμάρου οποιουδιποτε πάχουσ, με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε οποιοδιποτε φψοσ. 
Συμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ των απαιτουμζνων ικριωμάτων και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 
κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ.  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 4,50 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.:  Α.11. 

ΟΙΚ 22.22.02. Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων με προςοχι, για τθν εξαγωγι ακεραίων κεράμων ςε 
ποςοςτό > 50% 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2241 100% 
 
Κακαίρεςθ επικεραμϊςεωσ με κεραμίδια οποιουδιποτε τφπου, με ι χωρίσ κονίαμα, ςε οποιαδιποτε 
ςτάκμθ από το ζδαφοσ. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβαςμόσ και θ διαλογι των υλικϊν και θ 
ςυςςϊρευςθ των αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ. 
Κακαίρεςθ με άνω του 60% χρθςίμουσ κεράμουσ ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται ο κακαριςμόσ των 
ακεραίων χρθςίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβαςμόσ τουσ από τθ ςτζγθ, θ μεταφορά 
τουσ ςε απόςταςθ ζωσ 40 m από το κτίςμα και θ απόκεςι τουσ ςε κανονικά ςχιματα. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: εννζα ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 9,00 ευρϊ 
 
 
 



 

Α.Σ.: Α.12. 
ΟΙΚ 22.23. Κακαίρεςθ επιχριςμάτων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2252 100% 
 
Κακαίρεςθ επιχριςμάτων (αςβεςτοκονιαμάτων, αςβεςτοτςιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
αςβεςτοτςιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τςιμεντοκονιαμάτων και κθραϊκοκονιαμάτων), οποιουδιποτε 
πάχουσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ εργαςίασ. Συμπεριλαμβάνεται ο κακαριςμόσ των 
αρμϊν και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ. (τυπικόσ όγκοσ αχριςτων 0,03 m3/m2), 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-01-01 "Κακαίρεςθ επιχριςμάτων τοιχοποιίασ". 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ.  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 5,60 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Α.13. 
ΟΙΚ 22.65.02. Αποξιλωςθ μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2275 100% 

 
Αποξιλωςθ κιγκλιδωμάτων, οποιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων, με τθν ςυςςϊρευςθ των 
αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ και τθν ταξινόμθςθ και αποκικευςθ των χρθςίμων υλικϊν. 

 
 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξθλωκζντων ςτοιχείων βάςει ηυγολογίου. 
 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: μθδζν ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 0,35 ευρϊ  

 
 

Α.Σ.: Α.14. 
ΟΙΚ 22.45. Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2275  100% 
 
Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κυρϊν και παρακφρων. Ρεριλαμβάνεται θ αφαίρεςθ των φφλλων και 
πρεβαηιϊν, θ απελευκζρωςθ του τετραξφλου ι του πλαιςίου από τα ςιδθρά ςτθρίγματα (τηινζτια) με 
προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςι του, και θ μεταφορά προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματοσ τετραξφλου ι πλαιςίου  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαζξι ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 16,80 ευρϊ 
  
 
Α.Σ.: Α.15. 
ΟΙΚ Ν 22.10.01 Χ. Αποξιλωςθ ειδϊν υγιεινισ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2226 100% 

 
Αποξιλωςθ ειδϊν υγιεινισ, χωρίσ προςοχι, οποιουδιποτε τφπου, αποκατάςταςθ τυχόν μερεμετιϊν 
που κα δθμιουργθκοφν, φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των άχρθςτων υλικϊν. 

 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) αποξθλοφμενου ςτοιχείου,  



 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τζςςερα ευρϊ και ςαράντα επτά λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 4,47 ευρϊ 
  
 
Α.Σ.: Α.16. 
ΟΙΚ 22.53. Κακαίρεςθ ψευδοροφϊν κάκε τφπου 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-2275 100% 
 
Κακαίρεςθ ψευδοροφϊν κάκε τφπου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςκελετου ανάρτθςισ τουσ και του 
μονωτικοφ υλικοφ πλιρωςθσ, ςε οποιαδιποτε κζςθ, με τθν μεταφορά των προϊόντων προσ φόρτωςθ ι 
αποκικευςθ.  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ. 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 5,60 ευρϊ 

 
 
Α.Σ.: Α.17. 
ΟΙΚ 22.56. Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-6102 100% 
 
Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν πάςθσ φφςεωσ (πλθν ςκελετϊν ςτεγϊν) ςε οποιαδιποτε φψοσ από 
το δάπεδο εργαςίασ, με μθχανικζσ ι κερμικζσ μεκόδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα 
ικριϊματα και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
και τθν ΕΤΕΡ 15-02-02-02 "Κακαιρζςεισ μεταλλικϊν καταςκευϊν με κερμικζσ μεκόδουσ". 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) βάςει ηυγολογίου ι αναλυτικϊν υπολογιςμϊν. 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: μθδζν ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 0,35 ευρϊ 
 
 

Β. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 
 
Α.Σ.: Β.1. 
ΟΙΚ 31.02.02. Γαρμπιλοδζματα για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τςιμζντου ανά m3 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-3208 100% 
 
Γαρμπιλόδεμα με λικοςφντριμμα (γαρμπίλι) διαςτάςεων 0, 4 ζωσ 1 cm, παντόσ είδουσ τμθμάτων 
ζργου, ςε ςτρϊςεισ μζςου πάχουσ άνω των 4 και μζχρι 7 cm, ςε οποιοδιποτε φψοσ ι βάκοσ από τθν 
επιφάνεια του εδάφουσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά 
ςκυροδζματοσ". 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ ανάμιξθ (χειρονακτικά ι με 
αναμικτιρα ςκυροδζματοσ), θ διάςτρωςθ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ κζςεισ, θ ςυμπφκνωςθ 
και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ,  
 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3).  

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: εβδομιντα οκτϊ ευρϊ 



 

 Αρικμθτικϊσ: 78,00 ευρϊ 

 
Α.Σ.: Β.2. 
ΟΙΚ 32.01.03. Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 

χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C12/15 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-3213 100% 
 
 
Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ 
ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν 
διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των 
καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των 
καλουπιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, και τισ ΕΤΕΡ: 

 
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 

 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, 
εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του 
ζργου, του ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ 
προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, 
νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται 
ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ 
αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του 
ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ 
δαπάνθ τθσ εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των 
προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ 
κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ 
επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 

 Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε 
τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του 
ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου. 

β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που 
προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, 
επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 

γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω 
ςτάκμθσ των ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του 
τελειϊματοσ. 



 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ 
του ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και 
επιςτροφισ τθσ πρζςςασ ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και 
απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν 
απαιτιςεων (λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ 
και τροφλουσ. 
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ  
  
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ογδόντα τζςςερα ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 84,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Β.3. 
ΟΙΚ 32.01.05. Προμικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 

χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C20/25  

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3215 100% 
 

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ 
ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν 
διάςτρωςθ με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των 
καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των 
καλουπιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, και τισ ΕΤΕΡ: 

 
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 

 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, 
εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του 
ζργου, του ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ 
προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, 
νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται 
ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ 
αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του 
ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 



 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ 
δαπάνθ τθσ εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των 
προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ 
κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ 
επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 

 Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε 
τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του 
ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου. 

β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που 
προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, 
επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 

γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω 
ςτάκμθσ των ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του 
τελειϊματοσ. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ 
του ςκυροδζματοσ (βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και 
επιςτροφισ τθσ πρζςςασ ςκυροδζματοσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και 
απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν 
απαιτιςεων (λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ 
και τροφλουσ. 
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ  
  
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ενενιντα πζντε ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 95,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Β.4. 
ΟΙΚ 32.02.03. Προμικεια, μεταφορά επιτόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

χωρίσ χριςθ αντλίασ για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15   
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-3213 100% 
 
Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ 
ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν 
διάςτρωςθ χωρίσ χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και 
λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ του ζργου,και τισ ΕΤΕΡ: 

 
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  
01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 



 

 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, 
εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του 
ζργου, του ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ 
προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, 
νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται 
επί τόπου, οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και 
ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και οι πλάγιεσ μεταφορζσ του μζχρι τθν 
κζςθ διάςτρωςθσ, με χριςθ οποποιωνδιποτε μζςων εκτόσ από αντλία ςκυροδζματοσ 
και πυργογερανό, 

 
 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ 

δαπάνθ τθσ εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των 
προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ 
κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ 
επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 

 
 Η απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε 

τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του 
ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου. 

 
β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που 

προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, 
επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 

 
γ. Η δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω 

ςτάκμθσ των ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του 
τελειϊματοσ. 

 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ 

του ςκυροδζματοσ (βαρζλασ) και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν 
υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από τθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

 
ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν 

απαιτιςεων (λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο). 
 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ 
και τροφλουσ. 
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ  

 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 
 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: εβδομιντα οκτϊ ευρϊ 



 

 Αρικμθτικϊσ: 78,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Β.5. 
ΟΙΚ 32.25.02. Προςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ, όταν το ςφνολο τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ ποςότθτασ δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15   

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-3223.Α.4 100% 
 
Ρροςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ, οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι ποιότθτασ, όταν θ ςυνολικι ποςότθτα 
για όλεσ τισ κατθγορίεσ ι ποιότθτεσ που προβλζπονται ςτο ζργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω 
υποαπαςχόλθςθσ μθχανθμάτων και εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ.  
Η τιμι αυτι εφαρμόηεται για μεμονωμζνεσ καταςκευζσ που ο όγκοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 

ςτθν ςυνολικι προμζτρθςθ του ζργου ι αποτελεί μεμονωμζνο επίπεδο ι ςτοιχείο καταςκευισ (πχ 
δϊμα κλπ) που δεν μπορεί να καταςκευαςτεί μαηί με άλλα. 
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ. 
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3).  

  
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαζξι ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 16,80 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Β.6. 
ΟΙΚ 38.03. Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3816 100%  
 
Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν (πλακϊν, δοκϊν, πλαιςίων, φατνωμάτων, ςτφλων, πεδίλων, 
υπερκφρων, κλιμάκων κλπ) ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, αλλά ςε φψοσ του πυκμζνα του 
ξυλοτφπου μζχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπζδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 
01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)". 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, θ 
εργαςία ανζγερςθσ-ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ 
όλων των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν διαμόρφωςι του. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ. 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαπζντε ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 15,70 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Β.7. 
ΟΙΚ 38.20.02. Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ κατθγορίασ B500C 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-3873 100% 
 
Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ διατομϊν, 
κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, 
προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια 
οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων" 



 

Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ επιφανείασ 
ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 
Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν Ρινάκων Οπλιςμοφ. 
Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με 
μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν 
ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  
Οι Ρίνακεσ κα ςυντάςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ 
διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ 
υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα 
μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των 
οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των 
οπλιςμϊν. 
Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, 
ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του 
μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  
(mm2) 

Ονομ.  
μάηα/ 
μζτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

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

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και 
τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Η ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ 
διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ  

 Η προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Η προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ του ζργου προβλζπετει ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 



 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το 
δάπεδο εργαςίασ.  

 Η τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ 
που τυχόν κα απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 

 Η απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο  (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ. 
  
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και επτά λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 1,07 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Β.8. 
ΟΙΚ 38.20.03. Δομικά πλζγματα B500C  
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-3873 100% 

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

Ονομ.  
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  
(mm2) 

Ονομ.  
μάηα/ 
μζτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

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

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 



 

Ονομ.  
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  
(mm2) 

Ονομ.  
μάηα/ 
μζτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στισ επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και 
τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Η ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ 
διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ  

 Η προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Η προμικεια και τοποκζτθςθ αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ του ζργου προβλζπετει ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το 
δάπεδο εργαςίασ.  

 Η τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ 
που τυχόν κα απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 

 Η απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο  (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ. 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και ζνα λεπτό 
 Αρικμθτικϊσ: 1,01 ευρϊ  

  
 
Α.Σ.: Β.9. 
ΟΙΚ 38.45.  Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3873 100% 
 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ι από τςιμεντοειδι υλικά ςτθριγμάτων (αποςτατιρεσ) 
χαλυβδίνου οπλιςμοφ ςτοιχείων από ςκυρόδεμα, για τθν επίτευξθ τθσ προβλεπόμενθσ από τουσ 
κανονιςμοφσ και τθν μελζτθ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, ςε οποιαδιποτε τμιματα του ζργου και ςε 
οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 



 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ ξυλοτφπου.  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δφο ευρϊ και είκοςι λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 2,20 ευρϊ 
  

 

Γ. ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΕ - ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ 
 
Α.Σ.: Γ.1. 
ΟΙΚ 46.01.02. Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 6x9x19 cm 

πάχουσ ½ πλίνκου (δρομικοί τοίχοι) 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-4622.1 100% 
 

Ρλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ διαςτάςεων 6x9x19 cm, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινκουσ", ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του 
ζργου, με ζτοιμο κονίαμα κτιςίματοσ παραδιδόμενο ςε ςιλό ι με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα που 
παραςκευάηεται επί τόπου. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ.  
  
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαεννζα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 19,50 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Γ.2. 
ΟΙΚ 46.01.03              Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 6x9x19 cm  

πάχουσ 1 (μιάσ) πλίνκου (μπατικοί τοίχοι) 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ-4623.1 100% 

  
Ρλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ διαςτάςεων 6x9x19 cm, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινκουσ", ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του 
ζργου, με ζτοιμο κονίαμα κτιςίματοσ παραδιδόμενο ςε ςιλό ι με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα που 
παραςκευάηεται επί τόπου. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ.  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τριάντα τρία ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 33,50 ευρϊ  
 

 
Α.Σ.: Γ.3. 
ΟΙΚ 48.50.  Διακοςμθτικζσ εμφανείσ δρομικζσ πλινκοδομζσ  
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 4622.1 100% 

 
Διακοςμθτικι εμφανισ πλινκοδομι, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-02-00 "Τοίχοι από 
οπτόπλινκουσ", οποιουδιποτε ςχεδίου, πάχουσ 1/2 πλίνκου (δρομικι), με ςυμπαγείσ οπτοπλίνκουσ 
διαςτάςεων 20x10x5 cm, που δομoφνται με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τςιμζντου.  
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια όλων των απαιτουμζνων υλικϊν επί τόπου, θ δαπάνθ του 
απαιτοφμενου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ ανάμιξθσ και τροφοδοςίασ τoυ κονιάματοσ κτιςίματοσ, οι 
πλάγιεσ μεταφορζσ, τα ικριϊματα, θ απομείωςθ και φκορά των υλικϊν, θ πλιρθσ εργαςία καταςκευισ 



 

και ο κακαριςμόσ του χϊρου από τα πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα υλικϊν,  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: πενιντα ζξι ευρϊ 

Αρικμθτικϊσ: 56,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Γ.4. 
ΟΙΚ 49.01.01. Διαηϊματα (ςενάη) από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Γραμμικά διαηϊματα 

(ςενάη) δρομικϊν τοίχων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3213 100% 

 
Καταςκευι γραμμικϊν διαηωμάατων (ςενάη), ποδιϊν ι ανωφλίων τοίχων πλθρϊςεωσ με ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20 και ελαφρό οπλιςμό B500C (μζχρι 4Φ12 με ςυνδετιρεσ Φ8/10), διατομισ ζωσ 0,06 
m2, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν επί τόπου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, τα 
ικριϊματα, θ απομείωςθ και φκορά των υλικϊν, θ εργαςία καταςκευισ και ο κακαριςμόσ του χϊρου 
από τα πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα υλικϊν.  
Στθν περίπτωςθ καταςκευισ διαηωμάτων μεγαλφτερθσ διατομισ, θ τιμι του παρόντοσ άρκρου 
προςαυξάνεται αναλογικά με βάςθ εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν ςε προβλζπεται οπλιςμόσ πζραν 
των 4Φ12, θ διαφορά τιμολογείται με βάςθ το άρκρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαζξι ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 16,80 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Γ.5. 
ΟΙΚ 49.01.02. Διαηϊματα (ςενάη) από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Γραμμικά διαηϊματα 

(ςενάη) μπατικϊν τοίχων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 3213 100% 

 
Καταςκευι γραμμικϊν διαηωμάτων (ςενάη), ποδιϊν ι ανωφλίων τοίχων πλθρϊςεωσ με ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20 και ελαφρό οπλιςμό B500C (μζχρι 4Φ12 με ςυνδετιρεσ Φ8/10), διατομισ ζωσ 0,06 
m2, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν επί τόπου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, τα 
ικριϊματα, θ απομείωςθ και φκορά των υλικϊν, θ εργαςία καταςκευισ και ο κακαριςμόσ του χϊρου 
από τα πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα υλικϊν.  
Στθν περίπτωςθ καταςκευισ διαηωμάτων μεγαλφτερθσ διατομισ, θ τιμι του παρόντοσ άρκρου 
προςαυξάνεται αναλογικά με βάςθ εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν ςε προβλζπεται οπλιςμόσ πζραν 
των 4Φ12, θ διαφορά τιμολογείται με βάςθ το άρκρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαεννζα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 19,70 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Γ.6. 



 

ΟΙΚ 50.10. Εξωτερικά τοιχοπετάςματα με μεταλλικό ςκελετό και επζνδυςθ εξωτερικά με 
τςιμεντοςανίδα και εςωτερικά με γυψοςανίδα 

  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 4713 100% 
 

Εξωτερικά τοιχοπετάςματα αποτελοφμενα από μεταλλικό ςκελετό από ςτραντηαριςτι γαλβανιςμζνθ εν 
κερμϊ λαμαρίνα και επζνδυςθ ςτο εξωτερικό μζροσ με μονζσ τςιμεντοςανίδεσ πάχουσ 12,5 mm και 
ςτο εςωτερικό με κοινζσ γυψοςανίδεσ πάχουσ 12,5 mm, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ 
μελζτθσ.. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2). 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: πενιντα ζξι ευρϊ 
  Αρικμθτικϊσ: 56,00 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Γ.7. 
ΟΙΚ 71.21. Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα  
 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7121 100% 
 

Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg τςιμζντου, πάχουσ 2,5 cm, ςε τρεισ 
ςτρϊςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ πιτςιλιςτι, θ δεφτερθ ςτρωτι (λάςπωμα) και τρίτθ τριπτι 
(τριβιδιςτι), επί τοίχων ι οροφϊν, ςε οποιαςδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, και ςε φψοσ μζχρι 4,00 m 
από το δάπεδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με 
κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου". 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριϊματα εργαςίασ. 

 
 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 

 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκατρία ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 13,50 ευρϊ 
 
  
Α.Σ.: Γ.8. 
ΟΙΚ 71.71. Προςαφξθςθ τιμισ επιχριςμάτων λόγω φψουσ από το δάπεδο εργαςίασ 
 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7171 100%  
 

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

 
 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: μθδζν ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 0,68 ευρϊ 
 
 

Δ.  ΕΠΕΝΔΤΕΙ - ΕΠΙΣΡΩΕΙ 
 



 

Α.Σ.: Δ.1. 
ΟΙΚ 72.11. Επικεράμωςθ με κεραμίδια γαλλικοφ τφπου 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7211 100% 

 
Επικεράμωςθ με κεραμίδια γαλλικοφ τφπου, πλιρθσ με τουσ απαιτοφμενουσ θμικεράμουσ και τουσ 
ειδικοφσ κορυφοκεράμουσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-05-01-00 "Επικεραμϊςεισ 
ςτεγϊν". 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια όλων των απαιτουμζνων τφπων κεραμιδιϊν, ιλων, ςφρματοσ 
γαλβανιςμζνου και τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg επί τόπου, τα ικριϊματα και θ εργαςία 
τοποκετιςεωσ και προςδζςεωσ όλων των κεραμιδιϊν με ςφρμα κακϊσ και θ κολυμβθτι τοποκζτθςθ 
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ανεπτυγμζνθσ επιφανείασ 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 22,50 ευρϊ 
  
Α.Σ.: Δ.2. 
ΟΙΚ 72.65. Επιςτζγαςθ με πετάςματα τφπου sandwich από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα με 

πλιρωςθ πολυουρεκάνθσ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6401 100% 

 
Επιςτζγαςθ με κερμομονωτικό πζταςμα (πάνελ) τφπου "ςάντουιτσ", από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 
προβαμμζνθ ςτο εργοςτάςιο, επίπεδθ, τραπεηοειδι ι αυλακωτι (ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι 
πλευρά), και ενδιάμεςα με κερμομονωτικό υλικό από αφρϊδθ πολυουρεκάνθ (CFC & HCFC Free), με 
τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ απαιτιςεισ θχομόνωςθσ και πυραντοχισ, και κατά τα λοιπά 
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 03-05-02-01 "Επιςτεγάςεισ με μεταλλικά φφλλα αυτοφερόμενα". 

Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν, εξαρτθμάτων και ειδικϊν τεμαχίων επί τοπου του ζργου, 
ο απαιτοφμενοσ ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ και  ικριϊματα και εργαςία  τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθ ςτισ 
υπάρχουςεσ τεγίδεσ με αυτοκοχλιοφμενουσ ςυνδζςμουσ υψθλισ αντοχισ.   

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ςαράντα πζντε ευρϊ 
  Αρικμθτικϊσ: 45,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Δ.3. 
ΟΙΚ 72.80. Πετάςματα πλαγιοκάλυψθσ τφπου sandwich 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7231 100% 

 
Ρετάςματα πλαγιοκάλυψθσ (πάνελσ) τφπου "ςάντουιτσ", από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα προβαμμζνθ ςτο 
εργοςτάςιο, επίπεδθ, τραπεηοειδι ι αυλακωτι, (ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι πλευρά), και ενδιάμεςα 
με κερμομονωτικό υλικό από αφρϊδθ πολυουρεκάνθ (CFC & HCFC Free), με τισ προβλεπόμενεσ από 
τθν μελζτθ απαιτιςεισ θχομόνωςθσ και πυραντοχισ.  
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν, εξαρτθμάτων και ειδικϊν τεμαχίων επί τοπου του ζργου, 
ο απαιτοφμενοσ ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ και  ικριϊματα και εργαςία  τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθ ςτον 
υπάρχοντα ςκελετό με αυτοκοχλιοφμενουσ ςυνδζςμουσ υψθλισ αντοχισ.   

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

 



 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ςαράντα πζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ: 45,00 ευρϊ 
 
 

Α.Σ.: Δ.4. 
ΟΙΚ 73.11. Επιςτρϊςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ  
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7311 100% 

 
Επιςτρϊςεισ με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ μζςου πάχουσ 5 cm και επιφανείασ άνω των 0,10 m2, επί 
υποςτρϊματοσ από αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τςιμζντου πάχουσ 3 cm, με αρμοφσ 
μζςου πάχουσ 2 cm αρμολογοφμενουσ με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκεσ, 
τςιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και τθν εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 

Αρικμθτικϊσ: 22,50 ευρϊ 
 
 

Α.Σ.: Δ.5. 
ΟΙΚ 73.33.01. Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 20x20 cm 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7331 100% 

 
Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, 
υδατοαπορροφθτικοτθτασ ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων 20x20 cm, 
οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου εφαρμογισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 
"Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ".   
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων με αρμοφσ 1 ζωσ 2 
mm, ςε ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, ι με ειδικο υλικό πλθρϊςεωσ ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο 
επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ επιφανείασ του δαπζδου.  
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ 
φφςεωσ επί τόπου. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τριάντα ζνα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 31,50 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Δ.6. 
ΟΙΚ 73.33.03. Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 40x40 cm 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7331 100% 

 
Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, 
υδατοαπορροφθτικοτθτασ ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων 20x20 cm, 
οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου εφαρμογισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 
"Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ".   



 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων με αρμοφσ 1 ζωσ 2 
mm, ςε ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, ι με ειδικο υλικό πλθρϊςεωσ ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο 
επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ επιφανείασ του δαπζδου.  
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ 
φφςεωσ επί τόπου. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τριάντα ζξι ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 36,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Δ.7. 
ΟΙΚ 73.34.01. Πλακόςτρωςθ πεηοδρομίων - νθςίδων - πλατειϊν 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ 2922 100% 

 
Ρλακόςτρωςθ πεηοδρομίων, νθςίδων κλπ, με τςιμεντόπλακεσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαςτάςεων 0,50 x 
0,50 m, πάχουσ 5 cm, αντιολιςκθρζσ, με επιφανειακι ςτοιβάδα από λευκό τςιμζντο, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 05-02-02-00 ‘’ Ρλακοςτρϊςεισ - λικοςτρϊςεισ πεηοδρομίων και πλατειϊν’’ 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των τςιμεντοπλακϊν και των υλικϊν 
ςτερζωςθσ και αρμολόγθςθσ,  

 θ τοποκζτθςθ των τςιμεντοπλακϊν, θ ζδραςθ επί ςτρϊςεωσ αςβεςτοτςιμεντο-κονιάματοσ 
πάχουσ 2,5 - 3,0 cm, αποτελοφμενου από ζνα μζροσ αςβζςτθ, πζντε μζρθ κακαρισ άμμου και 
180 kg τςιμζντου ανά m3,  

 θ αρμολόγθςθ με τςιμεντομαρμαροκονία με λευκό τςιμζντο ςε αναλογία 650 kg τςιμζντου ανά 
m3 μαρμαροκονίασ και ο κακαριςμόσ των αρμϊν .  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ζτοιμθσ πλακοςτρϊςεωσ 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δϊδεκα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 12,50 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Δ.8. 
ΟΙΚ 73.34.01. Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαςτάςεων 20x20 cm 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7326.1 100% 

 
Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμζνα, χρωματιςτά, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 1", 
οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 "Επενδφςεισ 
με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ".  
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων, με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ 
τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, με πρόςμικτο βελτιωτικό τθσ πρόςφυςθσ με τθν επιφάνεια 
εφαρμογισ, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ 
πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, το αρμολόγθμα με 
λευκό τςιμζντο, ι με ειδικό υλικό ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελισ κακαριςμόσ των 
τελικϊν επιφανειϊν του τοίχου και θ διαμόρφωςθ οπϊν για τθν διζλευςθ υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, 
διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κ.λπ.  



 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ 
φφςεωσ επί τόπου. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τριάντα τρία ευρϊ και πενιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 33,50 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Δ.9. 
ΟΙΚ 73.35. Περικϊρια (ςοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7326.1 100% 

 
Ρερικϊρια (ςοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδιποτε τφπου και  διαςτάςεων, μονόχρωμα ι 
ζχρωμα, με αρμοφσ πλάτουσ 2 mm, ςτερεοφμενα με  τςιμεντοκονία ι κόλλα πλακιδίων.  
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ 
φφςεωσ επί τόπου. 

 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ)  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 4,50 ευρϊ  

 
 

Α.Σ.: Δ.10. 
ΟΙΚ 75.01.02. Kατϊφλια από μάρμαρο ςκλθρό ζωσ εξαιρετικά ςκλθρό, πάχουσ 2 cm και 

πλάτουσ 11 - 30 cm 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7503 100% 

 
Κατϊφλια και περιηϊματα (μπορντοφρεσ) επιςτρϊςεων από μάρμαρο, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν ςχιςτοφ μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψθσ, και κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα  ςτρϊςεωσ και θ εργαςία 
κοπισ των πλακϊν, λειότριψθσ, ςτρϊςθσ, αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ  
Oι τιμέσ του παρόντοσ άρθρου αναφέρονται ςε μάρμαρο προέλευςησ Βέροιασ, λευκό, εξαιρετικήσ 
ποιότητοσ (extra) 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ογδόντα τζςςερα ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 84,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Δ.11. 
ΟΙΚ 75.31.04. Ποδιζσ παρακφρων από μάρμαρο ςκλθρό/εξαιρετικά ςκλθρό πάχουσ 3 cm 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7534 100% 
 

Ροδιζσ παρακφρων από μάρμαρο πλάτουσ ζωσ 35 cm, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-
00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των πλακϊν ςχιςτοφ μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψθσ, και κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ 



 

των πλακϊν, μόρφωςθσ εγκοπισ (ποταμοφ) κάτω από το εξζχον άκρο, λειότριψθσ, ςτρϊςθσ, 
αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ  
Oι τιμέσ του παρόντοσ άρθρου αναφέρονται ςε μάρμαρο προέλευςησ Βέροιασ, λευκό, εξαιρετικήσ 
ποιότητοσ (extra) 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ενενιντα πζντε ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 95,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Δ.12. 
ΟΙΚ 75.76.02. Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχουσ 3 cm 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7577 100%  

 
Ράγκοι πάχουσ 2 cm εκ μαρμάρου προελεφςεωσ ΡΕΝΤΕΛΗΣ ιτοι μάρμαρο ςχιςτό επί τόπου και 
εργαςία κοπισ, μορφϊςεωσ, λειοτρίψεωσ και τοποκετιςεωσ.  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: εκατόν πζντε ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 105,00 ευρϊ 

 

Ε.  ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΙΝΕ ΗϋΜΕΣΑΛΛΙΚΕ 
 
Α.Σ.: Ε.1. 
ΟΙΚ 52.66.01.   τζγθ ξφλινθ για επιςτζγαςθ με γαλλικά κλπ κεραμίδια ι τεχνθτζσ πλάκεσ 

ανοίγματοσ ζωσ 6,00 m   
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5266 100% 

 

Στζγθ ξφλινθ για επιςτζγαςθ κεραμίδια γαλλικά ι ρωμαϊκά κλπ (εκτόσ από  βυηαντινά) ι τεχνθτζσ 
πλάκεσ επίπεδεσ ι κυματοειδείσ, ςφμφωνα με τθν ςτατικι μελζτθ, μονοκλινισ ι πολυκλινισ, 
οποιαςδιποτε κάτοψθσ και ςε οποιοδιποτε φψοσ από το ζδαφοσ, με δοκίδεσ (απλοφσ αμείβοντεσ) ι 
ηευκτά απλισ μορφισ, με τεγίδεσ, διαδοκίδεσ, ςτρωτιρεσ, κορυφοδοκοφσ, κατά μικοσ και με 
εγκάρςιουσ, ςυνδζςμουσ ηευκτϊν, όλα από δομικι ξυλεία πελεκθτι, κατθγορίασ κατ’ ελάχιςτον C22 - 
10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδεσ 4x6 cm, χωρίσ ςανίδωμα, με ςιδθροφσ ςυνδζςμουσ (τηινζτια, 
αγκάλεσ ανάρτθςθσ ελκυςτιρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροχλικά και ικριϊματα επί τόπου 
κακϊσ και τθν εργαςία πλιρουσ καταςκευισ.  
Στθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα ικριϊματα και πάςθσ φφςεωσ μζςα και μζτρα 
προςταςίασ. Η επικάλυψθ με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρκρα τθσ ενότθτασ 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
Στθν περίπτωςθ αφξθςθσ τθσ διατομισ ι μείωςθσ τθσ απόςταςθσ των επιτεγίδων, θ επιπλζον ποςότθτα 
αυτϊν τιμολογείται με το άρκρο 52.79. Στθ περίπτωςθ αφξθςθσ του πάχουσ του ςανιδϊματοσ, θ τιμι 
αναπροςαρμόηεται με βάςθ το άρκρο 52.80.  

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) οριηοντίασ προβολισ  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ςαράντα πζντε ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 45,00 ευρϊ  

  



 

Α.Σ.: Ε.2. 
ΟΙΚ 52.88.02.   Κατεργαςία επιφανειϊν ςκελετοφ ςτζγθσ: Πλιρθσ κατεργαςία (ροκάνιςμα, 

πλάνιςμα, μόρφωςθ γωνιϊν με εργαλείο) 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5289 100% 

Κατεργαςία των εκ των κάτω εμφανϊν επιφανειϊν των ξυλίνων διατομϊν των ηευκτϊν και τεγίδων τθσ 
ςτζγθσ. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα ικριϊματα, εργαλεία και αναλϊςιμα, κακϊσ και θ 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) οριηοντίασ προβολισ ςτζγθσ.  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: πζντε ευρϊ και είκοςι λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 5,20 ευρϊ  
  
 
Α.Σ.: Ε.3. 
ΟΙΚ 52.80.01.   ανίδωμα ςτζγθσ με ςκουρζττα 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5281 100% 
 

Σανίδωμα ςτζγθσ ςε υπάρχουςα τεγίδωςθ, με τα υλικά και μικροχλικά, τα ικριϊματα και εργαςία 
πλιρουσ καταςκευισ.  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ. 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαζξι ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 16,75 ευρϊ 

 
 

Α.Σ.: Ε.4. 
ΟΙΚ 54.46.01. Θφρεσ ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα δρομικι, πλάτουσ ζωσ 13 cm 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5446.1 100% 
 
Καταςκευι πρεςςαριςτισ κφρασ από ξυλεία τφπου Σουθδίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-
08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", με περικϊρια (περβάηια) 2x5,5 cm και ςτισ δφο όψεισ με φφλλα 
πρεςςαριςτά με κόντρα - πλακζ, πλιρθ ι με φεγγίτθ, ςυνολικοφ πάχουσ 5 cm αποτελοφμενα από 
πλαίςιο 4x7 cm με ενίςχυςθ ςτο φψοσ τθσ κλειδαριάσ με ξφλο διαςτάςεων 4x5x40 cm, με ςκελετό 
ςταυρωτό από ξφλα "μιςοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολφ ι από πιχεισ ςταυρωτζσ 
"μιςοχαρακτζσ"  κακαρισ διατομισ τουλάχιςτον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περικϊρια 5x2,5 cm ςε 
κάκε πλευρά και κόντρα πλακζ των 5 mm και γενικά ξυλεία, ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και 
λειτουργίασ (εκτόσ από χωνευτι κλεδαριά και χειρολαβζσ) και μικροχλικά και εργαςία για καταςκευι, 
τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ περιλαμβανομζνθσ και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ χωνευτισ κλειδαριάσ και 
χειρολαβϊν. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2).  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: εκατόν δζκα οκτϊ ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 118,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Ε.5. 
ΟΙΚ 54.46.02.  Θφρεσ ξφλινεσ πρεςςαριςτζσ με κάςςα μπατικι, πλάτουσ ζωσ 23 cm 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5446.2 100% 



 

 
Καταςκευι πρεςςαριςτισ κφρασ από ξυλεία τφπου Σουθδίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-
08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", με περικϊρια (περβάηια) 2x5,5 cm και ςτισ δφο όψεισ με φφλλα 
πρεςςαριςτά με κόντρα - πλακζ, πλιρθ ι με φεγγίτθ, ςυνολικοφ πάχουσ 5 cm αποτελοφμενα από 
πλαίςιο 4x7 cm με ενίςχυςθ ςτο φψοσ τθσ κλειδαριάσ με ξφλο διαςτάςεων 4x5x40 cm, με ςκελετό 
ςταυρωτό από ξφλα "μιςοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολφ ι από πιχεισ ςταυρωτζσ 
"μιςοχαρακτζσ"  κακαρισ διατομισ τουλάχιςτον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περικϊρια 5x2,5 cm ςε 
κάκε πλευρά και κόντρα πλακζ των 5 mm και γενικά ξυλεία, ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και 
λειτουργίασ (εκτόσ από χωνευτι κλεδαριά και χειρολαβζσ) και μικροχλικά και εργαςία για καταςκευι, 
τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ περιλαμβανομζνθσ και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ χωνευτισ κλειδαριάσ και 
χειρολαβϊν. 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2).  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: εκατόν είκοςι τρία ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 123,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Ε.6. 
ΟΙΚ 54.90.01. Ξφλινεσ ψευτόκαςςεσ δρομικϊν τοίχων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5446.1 100% 
 
Καταςκευι και τοποκζτθςθ ψευτοκαςςϊν από λευκι ξυλεία.  

 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ζντεκα ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 11,00 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Ε.7. 
ΟΙΚ 54.90.02. Ξφλινεσ ψευτόκαςςεσ μπατικϊν τοίχων 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 5446.1 100% 
 
Καταςκευι και τοποκζτθςθ ψευτοκαςςϊν από λευκι ξυλεία.  

 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)  
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαζξι ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

Αρικμθτικϊσ: 16,80 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Ε.8. 
ΟΙΚ 61.05. Φζροντα ςτοιχεία από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ φψουσ ι πλευράσ ζωσ 160 mm  
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6104 100% 
 
Καταςκευι φερόντων ςτοιχείων από ςιδθροδοκοφσ ι κοιλοδοκοφσ κάκε τφπου, με φψοσ ι πλευρά ζωσ 
160 mm, ποιότθτασ S235J, οποποιωνδιποτε λοιπϊν διαςτάςεων, κάκε ςχεδίου, και ςε οποιαδιποτε 
κζςθ ι φψοσ από το ζδαφοσ ι το δάπεδο εργαςίασ, ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ με κοχλίεσ (μπουλόνια) 
με διπλά περικόχλια μζςα από ειδικά διανοιγόμενεσ οπζσ και με παρεμβολι τμθμάτων ελαςμάτων, ι 



 

με θλεκτροςυγκόλλθςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, και ζδραςι τουσ επί των ςτοιχείων κεμελίωςθσ ι 
λοιπϊν δομικϊν ςτοιχείων με χριςθ μθ ςυρρικνωμζνου κονιάματοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με ςιμανςθ 
CE). 

Με τθν τιμι του παρόντοσ άρκρου τιμολογοφνται και τα ειδικά εξαρτιματα μεταλλικϊν παςςάλων για 
τθ καταςκευι κεφαλϊν, κλπ, αγκυρίων.  

Ρεριλαμβάνεται θ χριςθ των απαιτουμζνων ανυψωτικϊν μζςων.  

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) καταςκευισ 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δφο ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 2,70 ευρϊ 
  
 
Α.Σ.: Ε.9. 
ΟΙΚ 61.28.  Καταςκευι μεταλλικοφ ςκελετοφ από γωνιακά ελάςματα για δομικά ζργα 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6128 100% 
  

Ρλιρωσ ςυναρμολογθμζνοι ςκελετοί από χαλφβδινα διάτρθτα γωνιακά ελάςματα, εργοςταςιακισ 
βαφισ φοφρνου, με χριςθ γαλβανιςμζνων κοχλιϊν, περικοχλίων και ροδελλϊν, τοποκετοφμενοι ςε 
υπόςτεγα κλειςτά ι ανοικτά, εξζδρεσ, πφργουσ, ιςτοφσ, υδατογζφυρεσ, πεηογζφυρεσ κ.λ.π. 
Ρεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και μικροχλικά επί τόπου του ζργου, τα απαιτοφμενα 
ικριϊματα, ο πάςθσ φφςεωσ εξοπλιςμόσ και θ εργαςία ανζγερςθσ και ςυναρμολόγθςθσ, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ. 

 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροκαταςκευισ ςκελετοφ. 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τζςςερα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 4,50 ευρϊ  
  
 
Α.Σ.: Ε.10. 
ΟΙΚ 61.30.  Μεταλλικόσ ςκελετόσ ψευδοροφισ 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6118 100% 
 
Καταςκευι επιπζδου ι βακμιδωτοφ ελαφροφ μεταλλικοφ ςκελετοφ ψευδοροφισ ςε οποιοδιποτε 
φψοσ από το δάπεδο, αποτελοφμενου από απλζσ διατομζσ γαλβανιςμζνου μορφοςίδθρου ι διατομζσ 
γαλβανιςμζνθσ ςτραντηαριςτισ λαμαρίνασ, ειδικζσ γαλβανιςμζνεσ ράβδουσ, γάντηουσ, γωνίεσ και 
κοχλιωτοφσ ςυνδζςμουσ οριηοντίωςθσ, αναρτθμζνου με γαλβανιςμζνα βφςματα μθχανικισ ι χθμικισ 
αγκφρωςθσ, και γενικά μορφοςίδθροσ, ςτραντηαριςτζσ διατομζσ, βφςματα, ςφνδεςμοι και μικροχλικά 
κακϊσ και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ.  
 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τρία ευρϊ και δζκα λεπτά 

Αρικμθτικϊσ: 3,10 ευρϊ 
 
 

Α.Σ.: Ε.11. 



 

ΟΙΚ Ν 61.26.02.Χ. Μεταλλικζσ υδρορροζσ  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6126 100% 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια τυποποιθμζνων υδρορροϊν από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ςτον τόπο του 
ζργου, των μικροχλικϊν και των εξαρτθμάτων ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ, θ ςυναρμολόγθςθ και πλιρθσ 
τοποκζτθςθ. 

 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (μμ) πλιρωσ αποπερατωμζνθσ καταςκευισ. 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ζντεκα ευρϊ και δζκα ζξι λεπτά 

Αρικμθτικϊσ: 11,16 ευρϊ 
 
 

Α.Σ.: Ε.12. 
ΟΙΚ 62.50. Μεταλλικζσ κφρεσ, τυποποιθμζνεσ, βιομθχανικισ προζλευςθσ 
  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6236 100% 
 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονόφυλλθσ ι δίφυλλθσ κφρασ βιομθχανικισ προζλευςθσ, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-02-00 "Σιδθρά κουφϊματα", με ι χωρίσ φεγγίτεσ, κυρίδεσ ι περςίδεσ, 
ανοιγόμενεσ ι μθ, με κυρόφυλλα από δφο φφλλα λαμαρίνασ DKP, ελάχιςτου πάχουσ 1,5 mm, με 
πλιρωςθ από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάςςα δρομικι ι μπατικι από ςτρατηαριςτι λαμαρίνα 
DKP πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm, με ελαςτικά παρεμβφςματα, αντιςκωριακι προςταςία με δφο 
ςτρϊςεισ βερνικοχρϊματοσ ςυνκετικϊν ρθτινϊν, με τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των εξαρτθμάτων 
λειτουργίασ, και γενικά υλικά και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.  
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ κυροφφλλου 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: διακόςια ευρϊ 

Αρικμθτικϊσ: 200,00 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Ε.13. 
ΟΙΚ  65.01.02.  
 Συποποιθμζνα κουφϊματα από αλουμίνιο με θλεκτροςτατικι βαφι 12 - 24 kg/m2  
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6501 100% 

 
Ζτοιμα κουφϊματα αλουμινίου τυποποιθμζνων ανοιγμάτων, βιομθχανικισ καταςκευισ, προερχόμενα 
από πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγικι διαδικαςία, με διάταξθ των επιμζρουσ 
ςτοιχείων τουσ ανάλογα με τθν "ςειρά" τουσ, με δυνατότθτα υποδοχισ διπλοφ υαλοπίνακα, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-03-00 "Κουφϊματα Αλουμινίου", πλιρωσ τοποκετθμζνα και 
ςτερεωμζνα.. 
Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ςε ζργα με μεγάλο αρικμό απλϊν κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιθμζνων διαςτάςεων του εμπορίου, που μποροφν να επιλεχκοφν από καταλόγουσ 
προμθκευτϊν ϊσ προϊόντα ζτοιμα προσ τοποκζτθςθ. 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των κουφωμάτων ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του εργοςταςίου καταςκευισ.  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: διακόςια ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 200,00 ευρϊ  
 



 

 
Α.Σ.: Ε.14. 
ΟΙΚ Ν 65.32.Χ.1.τζγαςτρο βιομθχανικοφ τφπου από αλουμίνιο ανοίγματοσ 1,40μ.  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6543 100% 
 
Τυποποιθμζνο ςτζγαςτρο ανοίγματοσ 1,40 μ., αποτελοφμενο από δφο πλευρικοφσ βραχίονεσ ςτιριξθσ 
μικουσ 1,00 μ. από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ βαφισ ςε χρϊμα RAL και ςτζγαςθ από ςφνκετο πάνελ 
αλουμινίου. 
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ και θ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου. 
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ τοποκζτθςθσ μαηί με τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τθ 
ςτιριξθ και τθ ςυναρμολόγθςθ του ςτεγάςτρου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι. 

 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: διακόςια εξιντα ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 260,00 ευρϊ 
  
 
Α.Σ.: Ε.15. 
ΟΙΚ Ν 65.32.Χ.2.τζγαςτρο βιομθχανικοφ τφπου από αλουμίνιο ανοίγματοσ 2,40μ.  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6543 100% 
 
Τυποποιθμζνο ςτζγαςτρο ανοίγματοσ 2,40 μ., αποτελοφμενο από πλευρικοφσ βραχίονεσ ςτιριξθσ και 
ζναν κεντρικό, μικουσ 1,00 μ. από αλουμίνιο θλεκτροςτατικισ βαφισ ςε χρϊμα RAL και ςτζγαςθ από 
ςφνκετο πάνελ αλουμινίου. 
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ και θ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου. 
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ τοποκζτθςθσ μαηί με τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τθ 
ςτιριξθ και τθ ςυναρμολόγθςθ του ςτεγάςτρου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ οδθγίεσ του 
προμθκευτι. 

 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τετρακόςια εβδομιντα ευρϊ 
  Αρικμθτικϊσ: 470,00 ευρϊ 
  
 
Α.Σ.: Ε.16. 
ΟΙΚ 65.25. Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6530 100% 

 
Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ από γαλβανιςμζνο ςφρμα λεπτοφ βρόχου για τθν παρεμπόδιςθ ειςόδου 
εντόμων, τοποκετοφμενεσ ςε ςκελετό από διατομζσ αλουμινίου. Ρλαίςιο με εφαρμοςμζνθ τθν ςίτα, 
ςκελετόσ (οδθγοί, κουτί ρολλοφ κλπ),  μικροχλικά και εργαςία διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ. 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ςαράντα πζντε ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ: 45,00 ευρϊ 

 
  



 

 
  

Σ.  ΛΟΙΠΑ - ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 
 
Α.Σ.: Σ.1. 
ΟΙΚ 77.15. Προετοιμαςία επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων για χρωματιςμοφσ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7735 100% 

 
Ρροετοιμαςία επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων για χρωματιςμοφσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων".  
Αποκατάςταςθ τθσ επιφανείασ του επιχρίςματοσ, αφαίρεςθ των ανωμαλιϊν, κακαριςμόσ, λείανςθ με 
γυαλόχαρτο, αςτάρωμα με κατάλλθλο υλικό βάςεωσ ακρυλικισ ρθτίνθσ, διαλφτου, ι ακρυλικοφ 
μικρομοριακοφ υλικοφ βάςεωσ νεροφ, με αντοχι ςτα αλκάλια. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 1,70 ευρϊ 
 
  
Α.Σ.: Σ.2. 
ΟΙΚ 77.71.01. Βερνικοχρωματιςμοί ξυλίνων επιφανειϊν με ελαιόχρωμα αλκυδικισ ι 

τροποποιθμζνθσ πολυουρεκανικισ ρθτίνθσ, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου. 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7771 100% 

 
Βερνικοχρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-05-00 
"Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν". 
Απόξεςθ, αςτάρι, ξερόηιαςμα, ςπατουλάριςμα, ςτοκαρίςματα, ψιλοςτοκαρίςματα, διάςτρωςθ 
αλκυδικοφ υποςτρϊματοσ ι υποςτρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν και διάςτρωςθ βερνικοχρϊματοσ. Υλικά 
και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία. 

  
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δζκα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 10,70 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Σ.3. 
ΟΙΚ 77.80.01. Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων (εςωτερικϊν επιφανειϊν) με χριςθ 

χρωμάτων, ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ- ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7785.1 100% 

 
Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ, ι βινυλικισ, ι 
ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων".  
Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων του τελικοφ χρϊματοσ. Υλικά 
και μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: εννζα ευρϊ 



 

 Αρικμθτικϊσ: 9,00 ευρϊ   
 
 

Α.Σ.: Σ.4. 
ΟΙΚ 77.80.02. Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων (εξωτερικϊν επιφανειϊν) με χριςθ 

χρωμάτων, ακρυλικισ ι ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ. 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7785.1 100% 
 
Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ, ι βινυλικισ, ι 
ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων".  
Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων του τελικοφ χρϊματοσ. Υλικά 
και μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 10,10 ευρϊ 
  
 
Α.Σ.: Σ.5. 
ΟΙΚ 77.94. Αντιπυρικι επάλειψθ ξυλίνων επιφανειϊν 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7744 100% 

 
Επαλείψεισ επιφανείασ (sealers) ι εμποτιςμοί (impregnators) ξφλου, για προςταςία ζναντι τθσ φωτιάσ 
επί 60 λεπτά,  οποιαδιποτε μορφισ ξυλίνων επιφανειϊν, μετά από κατάλλθλο κακαριςμό και 
προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ με primer (υπόςτρωμα) ςυμβατοφ με τθν βαςικι βαφι, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 
Τα υλικά τθσ αντιπυρικισ επάλειψθσ ι εμποτιςμοφ υποκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, μετα από 
ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου ςυνοδευόμενθ από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία του προϊόντοσ. 

  
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτομζνθσ επιφάνειασ 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 22,50 ευρϊ 

 
 

Α.Σ.: Σ.6. 
ΟΙΚ 78.30.01. Ψευδοροφι διακοςμθτικι, επιςκζψιμθ, φωτιςτικι από πλάκεσ ορυκτϊν ινϊν 

πάχουσ 15 ζωσ 20 mm, διαςτάςεων 600x600 mm ι 625x625 mm 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7809 

 
Ψευδοροφι διακοςμθτικι, επιςκζψιμθ, φωτιςτικι, από ζτοιμεσ πλάκεσ τυποποιθμζνων διαςτάςεων 
αναρτθμζνθ από υπάρχοντα ςκελετό, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, και οιουδιποτε 
ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-10-01 "Ψευδοροφζσ με γυψοςανίδεσ".  

 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

  

α)  Η ρφκμιςθ και ςτακεροποίθςθ του υπάρχοντοσ ςκελετοφ ανάρτθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ 
πλιρουσ επιπεδότθτασ και οριηοντίωςθσ τθσ ψευδοροφισ.  



 

β)  Η προμικεια και τοποκζτθςθ των εμφανϊν ι μι, ςτοιχείων ςτιριξθσ των πλακϊν και 
τελειωμάτων τθσ ψευδοροφισ, από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, κατάλλθλθσ διατομισ και 
αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ  

γ)  Η  προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακϊν με ι χωρίσ πατοφρα, απόχρωςθσ τθσ επιλογισ τθσ 
Υπθρεςίασ. 

δ) Οι υποδοχζσ τοποκζτθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 
 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρωσ τοποκετθμζνθσ ψευδοροφισ 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: είκοςι πζντε ευρϊ και ενενιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 25,90 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Σ.7.  
ΟΙΚ 78.34. Ψευδοροφι ιςόπεδθ από γυψοςανίδεσ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7809 100% 

 
Ψευδοροφι ιςόπεδθ, διακοςμθτικι, επιςκζψιμθ, φωτιςτικι, από ενιαίεσ ζτοιμεσ κοινζσ ι ανκυγρζσ ι 
πυράντοχεσ λείεσ γυψοςανίδεσ πάχουσ 12,5 mm, οποποιωνδιποτε δαςτάςεων ςε κατάλλθλο 
υπάρχοντα κρυφό ςκελετό ανάρτθςθσ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, και οιουδιποτε 
ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-10-01 "Ψευδοροφζσ με γυψοςανίδεσ".  

 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

  

α)  Η ρφκμιςθ και ςτακεροποίθςθ του υπάρχοντοσ ςκελετοφ ανάρτθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ 
πλιρουσ επιπεδότθτασ και οριηοντίωςθσ τθσ ψευδοροφισ.  

β)  Η προμικεια και τοποκζτθςθ των εμφανϊν ι μι, ςτοιχείων ςτιριξθσ των πλακϊν και 
τελειωμάτων τθσ ψευδοροφισ, από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, κατάλλθλθσ διατομισ και 
αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ  

γ)  Η προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακϊν με ι χωρίσ πατοφρα, απόχρωςθσ τθσ επιλογισ τθσ 
Υπθρεςίασ. 

δ) Οι υποδοχζσ τοποκζτθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων. 
 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) τοποκετθμζνθσ ψευδοροφισ 
 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 22,50 ευρϊ 

  
 

Α.Σ.: Σ.8. 
ΟΙΚ 79.08. τεγανωτικζσ επιςτρϊςεισ με τςιμεντοειδι υλικά 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7903 100% 

 
Επίςτρωςθ με προαναμιγμζνα τςιμεντοειδι ςτεγανωτικά υλικά εντόσ ςφραγιςμζνθσ ςυςκευαςίασ, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με ςιμανςθ CE), εκτελουμζνθ επί οποιαςδιποτε επιφανείασ με ψικτρα ι 
ρολλό. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια του  υλικοφ επί τόπου, ο κακαριςμόσ και πλφςθ τθσ επιφανείασ 
επίςτρωςθσ και θ εφαρμογι του υλικοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι, κακϊσ και θ 
προμικεια και εφαρμογι ενιςχυτικοφ πρόςφυςθσ (αςταριοφ), ςυμβατοφ με το υλικό, αν αυτό 
ςυνιςτάται από τον προμθκευτι του. 



 

 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) τςιμεντοειδοφσ υλικοφ, με βάςθ το απόβαρο των ςυςκευαςιϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζργο. 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 5,60 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Σ.9. 
ΟΙΚ 79.10. Επίςτρωςθ με ελαςτομερι υδρατμοπερατι μεμβράνθ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7912 100% 

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

 
Tιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτομζνθσ επιφανείασ (εργαςία και υλικά) 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: επτά ευρϊ και ενενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 7,90 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Σ.10. 
ΟΙΚ 79.12.02. Επιςτρϊςεισ με ςυνκετικι μεμβράνθ PVC - P με ενίςχυςθ από ςυνκετικζσ ίνεσ 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7912 100% 
 
Επίςτρωςθ με ςτεγανωτικι μεμβράνθ, ςυγκολλθμζνθ με αυτογενι κερμικι ςυγκόλλθςθ, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 
Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν και αναλωςίμων επί τόπου και θ εργαςία πλιρουσ 
τοποκζτθςθσ τθσ μεμβράνθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-06-01-02 "Στεγανοποίθςθ 
δωμάτων και ςτεγϊν με μεμβράνεσ PVC", 
 
Tιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτομζνθσ επιφανείασ  

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δεκαζξι ευρϊ και ενενιντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 16,90 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Σ.11. 
ΟΙΚ 79.15.03. Γεωχφαςμα μθ υφαντό βάρουσ 205 gr/m2 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7914 

 
Στρϊςεισ γεωυφάςματοσ διαχωριςμοφ ι προςταςίασ, μθ υφαντοφ, ςε οποιεςδιποτε κζςεισ τθσ 
καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

 
Tιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτομζνθσ επιφανείασ. 
 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τρία ευρϊ 



 

 Αρικμθτικϊσ: 3,00 ευρϊ  
 
 
Α.Σ.: Σ.12. 
ΟΙΚ 79.18.  Μεμβράνθ HDPE με κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ (αυγουλιζρα) 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7912 100% 
 
Στεγάνωςθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ςε επαφι με το ζδαφοσ με μεμβράνθ HDPE (πολυαικυλζνιο 
υψθλισ πυκνότθτασ) με κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ, ςε οποιαδιποτε κζςθ του ζργου, θ οποία 
ςτερεϊνεται μεταξφ του ςιδθροπλιςμοφ και των παρειϊν ορφγματοσ με κατάλλθλουσ αποςτατιρεσ, 
ςτθν εξωτερικι επιφάνεια των τοιχίων πριν τθν επίχωςι τουσ και ματίηεται με επικάλυψθ τουλάχιςτον 
30 cm. 

 
Tιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ (υλικά και εργαςία). 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 10,10 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: Σ.13. 
ΠΡ Ε-17.1.    Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με ανακλαςτικι βαφι 
 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 7788 100% 
 
Διαγράμμιςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ, νζα ι αναδιαγράμμιςθ, οποιουδιποτε ςχιματοσ, μορφισ 
και διαςτάςεων (διαμικθσ, εγκάρςια ειδικά γράμματα ι ςφμβολα), με αντανακλαςτικό υλικό υλικό 
υψθλισ οπιςκανάκλαςθσ, με γυάλινα ςφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, ςυνοδευόμενο με πιςτοποιθτικό 
επιδόςεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμϊν πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, ςφμφωνα με τθν μελζτθ ςιμανςθσ τθσ οδοφ και τθν ΕΤΕΡ 05-04-02-00 ‘’Οριηόντια 
ςιμανςθ οδϊν’’ 

 
Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 

 θ προμικεια του υλικοφ διαγράμμιςθσ, θ προςκόμιςι του επί τόπου του ζργου και θ 
προςωρινι αποκικευςθ (αν απαιτείται) 

 θ διάκεςθ του απαιτουμζνου προςωπικοφ, μζςων και εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν και τθν ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκειά τουσ 

 ο κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ από κάκε είδουσ χαλαρά υλικά με χριςθ μθχανικοφ 
ςάρωκρου ι απορροφθτικισ ςκοφπασ ι/και χειρωνακτικι υποβοικθςθ 

 θ προετοιμαςία για τθν διαγράμμιςθ (ςτίξθ-πικετάριςμα)  

 θ εφαρμογι τθσ διαγράμμιςθσ με διαγραμμιςτικό μθχάνθμα, κατάλλθλο για τον τφπο του 
χρθςιμοποιουμζνου υλικοφ  

 θ διευκζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν  

 θ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ νωπισ διαγράμμιςθσ από τθν κυκλοφορία μζχρι τθν 
πλιρθ ςτερεοποίθςι τουσ και ςτθν ςυνζχεια θ άρςθ τουσ 

 
Τιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο ζτοιμθσ διαγράμμιςθσ οδοςτρϊματοσ 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τρία ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 3,80 ευρϊ 



 

  
 
 

Z.  ΦΤΣΕΤΗ - ΑΡΔΕΤΗ 
 
Α.Σ.: Z.1. 
ΠΡ Δ1.5.   Δζνδρα κατθγορίασ Δ5 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΠΡ-5210 100% 
 
Ρρομικεια καλλωπιςτικϊν δζνδρων με τισ δαπάνεσ ςυςκευαςίασ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ 
ςτον τόπο του ζργου, τυχόν προςωρινισ αποκικευςθσ και ςυντιρθςθσ ςτο φυτϊριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορϊν, τυχόν απωλειϊν κατά τθν μεταφορά, τισ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ και μζςων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ και όποια άλλθ δαπάνθ απαιτείται για τθν 
διατιρθςθ των δζνδρων ςε αρίςτθ κατάςταςθ μζχρι και τθ φφτευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν 
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-09-01-00. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: ςαράντα πζντε ευρϊ 

 Αρικμθτικϊσ: 45,00 ευρϊ 
 Αρικμθτικϊσ  

 
Α.Σ.: Z.2. 
ΠΡ Ε2.1.   Άνοιγμα λάκκων ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ με εργαλεία χειρόσ διαςτάςεων  

0,30 x 0,30 x 0,30 m 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΠΡ-5130 100% 

 
Άνοιγμα λάκκων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με εργαλεία χειρόσ, κακϊσ και κακαριςμόσ και 
αποκομιδι των υπολειμμάτων ριηϊν και των αχριςτων υλικϊν, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ 
και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00. Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εργαλείων και μζςων.. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: μθδζν ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 0,75 ευρϊ   

 Αρικμθτικϊσ  
 

Α.Σ.: Z.3. 
ΠΡ Ε9.6.  Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12,50 - 22,00 lt 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΠΡ-5210 100% 
 
Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12,50 - 22,00 lt, δθλαδι: φφτευςθ με ςωςτι τοποκζτθςθ του 
φυτοφ ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του εδάφουσ, 
πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ και μια άρδευςθ του 
με κατάκλυςθ τθσ λεκάνθσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ όλων 
των υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 

 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 



 

Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: τρία ευρϊ 
   Αρικμθτικϊσ: 3,00 ευρϊ  

 Αρικμθτικϊσ  
 
Α.Σ.: Z.4. 
ΠΡ Ε11.1.1.  Τποςτφλωςθ δζνδρου με τθν αξία του παςςάλου, για μικοσ παςςάλου μζχρι 2,50 

m 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΠΡ-5240 100% 

 
Υποςτφλωςθ δζντρου με τθν αξία παςςάλου ευκυτενοφσ, αποφλοιωμζνου, βαμμζνου, πελεκθτοφ ςτο 
κάτω άκρο, πιςςαριςμζνου μζχρι φψοσ 0,50 m, από κατάλλθλθ ξυλεία. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται 
θ αξία και μεταφορά επί τόπου του παςςάλου, οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των 
μικροχλικϊν και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν κατακόρυφθ ζμπθξι του ςε βάκοσ 
0,50 m, ςε οποιοδιποτε είδοσ εδάφουσ, και με οποιαδιποτε κλίςθ κακϊσ και θ πρόςδεςι του δζντρου 
ς’ αυτόν με κατάλλθλο μζςον. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
Σιμι μονάδασ:  Ολογράφωσ: δφο ευρϊ και πενιντα λεπτά 
   Αρικμθτικϊσ: 2,50 ευρϊ   

 Αρικμθτικϊσ  
 

H.  ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ 
 
Α.Σ.: H.1. 
Α-2  Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-1123Α 
 

Γενικζσ εκςκαφζσ, με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, εδαφϊν γαιωδϊν και θμιβραχωδϊν 
οποιαςδιποτε ςυςτάςεωσ, ανεξαρτιτωσ βάκουσ, πλάτουσ και κλίςεωσ πρανϊν, ςε νζο ζργο ι για 
επζκταςθ ι ςυμπλιρωςθ ι διαπλάτυνςθ υπάρχοντοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κζςθσ εργαςίασ και των 
δυςχερειϊν που προκαλεί (κοντά ι μακριά, χαμθλά ι υψθλά ςχετικά με το υπάρχον ζργο), για 
οποιοδιποτε ςκοπό και με οποιοδιποτε εκςκαπτικό μζςο, εν ξθρϊ ι με παρουςία νερϊν, ςφμφωνα με 
τθν ΕΤΕΡ 02-02-01-00.  

 
Με το άρκρο αυτό τιμολογοφνται  επίςθσ οι ακόλουκεσ εκςκαφζσ ςε εδάφθ ανάλογθσ ςκλθρότθτασ: 
 
- ανοιχτϊν τάφρων για το τμιμα τουσ πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m μετά τθσ μόρφωςθσ των 

πρανϊν και του πυκμζνα τουσ,  

- για τθ δθμιουργία αναβακμϊν προσ αγκφρωςθ των επιχωμάτων, 

- τριγωνικϊν τάφρων μετά τθσ μόρφωςθσ των πρανϊν, όταν αυτζσ καταςκευάηονται ςτθ ςυνζχεια των 
γενικϊν εκςκαφϊν τθσ οδοφ, 

- για τον κακαριςμό οχετϊν φψουσ και πλάτουσ μεγαλφτερου των 5,00 m, 

- τεχνικϊν Cut and Cover μετά των μζτρων προςωρινισ και μόνιμθσ αντιςτιριξθσ των πρανϊν των 
εκςκαφϊν εφόςον δεν αποηθμιϊνονται με άλλο άρκρο αυτοφ του τιμολογίου  

- για τθ δθμιουργία ςτομίων ςθράγγων και Cut and Cover  

 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 



 

 θ προςζγγιςθ μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων, θ εκςκαφι με οποιοδιποτε μζςο και υπό 
οποιεςδιποτε ςυνκικεσ,  

 θ αποςτράγγιςθ των υδάτων, θ μόρφωςθ των παρειϊν, των πρανϊν και του πυκμζνα τθσ ςκάφθσ και 
ο ςχθματιςμόσ των αναβακμϊν  

 θ διαλογι, φφλαξθ, φορτοεκφόρτωςθ ςε οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο και θ μεταφορά των 
προϊόντων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων ςτο ζργο (π.χ. 
καταςκευι επιχωμάτων) ι για απόρριψθ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων ςε επιτρεπόμενεσ τελικζσ 
ι προςωρινζσ κζςεισ 

 θ εναπόκεςθ ςε τελικζσ ι ενδιάμεςεσ κζςεισ, θ επαναφόρτωςθ από τισ κζςεισ των προςωρινϊν 
αποκζςεων και θ εκφόρτωςθ ςε τελικζσ κζςεισ, κακϊσ και θ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ των χϊρων 
απόκεςθσ ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

 θ αντιςτιριξθ των πρανϊν εκςκαφι όπου τυχόν αυτι απαιτείται, κακϊσ και θ εκκάμνωςθ κοπι, 
εκρίηωςθ και απομάκρυνςθ δζνδρων, ανεξαρτιτωσ περιμζτρου κορμοφ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

 θ αντιμετϊπιςθ πάςθσ φφςεωσ δυςχερειϊν που προκφπτουν από τθ ςφγχρονθ κυκλοφορία, όπωσ 
περιοριςμζνα μζτωπα και όγκοι εκςκαφϊν κλπ. 

 θ ςυμπφκνωςθ τθσ ςκάφθσ των ορυγμάτων κάτω από τθ "ςτρϊςθ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ" μζχρι του 
βάκουσ που λαμβάνεται υπόψθ ςτον κακοριςμό τθσ Φζρουςασ Ικανότθτασ Ζδραςθσ (Φ.Ι.Ε), όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτθν μελζτθ, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ που να αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα 
ίςθ κατ' ελάχιςτο με το 90% τθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν 
τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των μεταφορικϊν μζςων 

 θ επανεπίχωςθ (με προϊόντα εκςκαφϊν) των κεμελίων και τάφρων εκτόσ του ςϊματοσ τθσ οδοφ, που 
οι εκςκαφζσ τουσ αποηθμιϊνονται με το άρκρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτθςθ ςυμπφκνωςθσ 

Επιςθμαίνεται ότι θ τιμι είναι γενικισ εφαρμογισ ανεξάρτθτα από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςε μια ι 
περιςςότερεσ φάςεισ που υπαγορεφονται από το πρόγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου ι άλλουσ τοπικοφσ 
περιοριςμοφσ.  
 
Η αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων, ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο, 
πλακοςτρϊςεων, δαπζδων από ςκυρόδεμα, κραςπεδορείκρων και ςτερεϊν ζδραςθσ και εγκιβωτιςμοφ 
τουσ, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ καταςκευϊν που βρίςκονται εντόσ του όγκου των γενικϊν εκςκαφϊν, 
επιμετρϊνται και τιμολογοφνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου. 

 
Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν και μζχρι τα όρια εκςκαφισ των εγκεκριμζνων 
ςυμβατικϊν ςχεδίων και ςφμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ. Διευκρινίηεται ότι ουδεμία 
αποηθμίωςθ καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο για τισ επί πλζον των προβλεπομζνων από τθ μελζτθ εκςκαφζσ 
εκτόσ εάν ζχει δοκεί ειδικι εντολι από τθν Υπθρεςία. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο. 

 
Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: μθδζν ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 0,70 ευρϊ                  [*] 
 
 
Α.Σ.: H.2. 
Α-20  Καταςκευι επιχωμάτων  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-1530 
 



 

Καταςκευι επιχϊματοσ οδοφ ι ςυμπλιρωςθ υπάρχοντοσ, μετά από προθγοφμενο κακαριςμό του 
εδάφουσ ζδραςθσ, με χριςθ υλικϊν που κα προςκομιςκοφν επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου 
και τθν ΕΤΕΡ 02-07-01-00 "Καταςκευι επιχωμάτων" 
 
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται: 

 Η καταςκευι όλων των τμθμάτων του επιχϊματοσ, ςυνικουσ ι αυξθμζνου βακμοφ ςυμπφκνωςθσ, 
όπωσ κεμζλιο, πυρινασ, μεταβατικό τμιμα βραχϊδουσ επιχϊματοσ, τα οποία κα ςυμπυκνϊνονται ςε 
ποςοςτό 90% και 95% αντίςτοιχα τθσ ξθράσ φαινόμενθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά 
κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιϊδθ 
επιχϊματα, ι ςτον βακμό που προδιαγράφεται ςτθν μελζτθ για τα βραχϊδθ επιχϊματα.  

 Η μόρφωςθ και ςυμπφκνωςθ του εδάφουσ ζδραςθσ των επιχωμάτων, ςε βακμό ςυμπφκνωςθσ κατ' 
ελάχιςτον 90% τθσ πυκνότθτασ, που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι 
Proctor 

 Η καταςκευι τθσ "ςτρϊςθσ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ", ςυμπυκνωμζνθσ ςε ποςοςτό 95% τθσ ξθράσ 
φαινόμενθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor, 
με κατάλλθλο αρικμό διελεφςεων οδοςτρωτιρα ελαςτιχοφόρου ι με λείουσ κυλίνδρουσ, ϊςτε να 
διαμορφωκεί μια λεία "ςφραγιςτικι" επιφάνεια. 

Εξαιρείται θ καταςκευι τθσ "ςτρϊςθσ ςτράγγιςθσ οδοςτρϊματοσ" (όπου υπάρχει), θ οποία 
τιμολογείται με το αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου. 

 Η ςυμπφκνωςθ λωρίδασ εδάφουσ πλάτουσ μζχρι 2,0 m εκατζρωκεν των ποδϊν του επιχϊματοσ . 

 Η τυχόν επαφξθςθ του όγκου του επιχϊματοσ λόγω ςυνίηθςθσ, κακίηθςθσ ι διαπλάτυνςισ του πζραν 
των ορίων που προβλζπει θ μελζτθ. 

 Η προμικεια και τοποκζτθςθ μαρτφρων ελζγχου υποχωριςεωσ των υψθλϊν επιχωμάτων, ςφμφωνα 
με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ, θ εξάρτθςι τουσ από χωροςτακμικζσ αφετθρίεσ (repairs) εκτόσ τθσ 
ηϊνθσ επιχϊματοσ, θ εκτζλεςθ  τοπογραφικϊν μετριςεων ακριβείασ και θ καταχϊρθςι τουσ ςε 
φφλλα ελζγχου, κακϊσ και θ εκτζλεςθ τριϊν μετριςεων ςε χρόνουσ που κα κακορίςει θ Υπθρεςία. 

Στθν τιμι του παρόντοσ άρκρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία 
άρκρα του τιμολογίου: 

 

 Τα μεταβατικά επιχϊματα πίςω από τεχνικά ζργα (γζφυρεσ, θμιγζφυρεσ, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, ςτόμια ςθράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ του εδάφουσ ζδραςθσ και δθμιουργίασ αναβακμϊν   

 Η καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ υπό τα επιχϊματα   

 
Επιμζτρθςθ  με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν.  
 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο  
 
Σιμι μονάδασ: Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και πζντε λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 1,05 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: H.3. 
Β-29.2.1  Καταςκευι ρείκρων, τάφρων κλπ με ςκυρόδεμα C12/15, άοπλο 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-2531 
 

Καταςκευι ςτερεϊν ζδραςθσ ρείκρων και κραςπζδων, επενδεδυμζνων τάφρων κάκε είδουσ 
(τραπεηοειδϊν, τριγωνικϊν κλπ), ραμπϊν πρόςβαςθσ ςε παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ, χυτϊν βάςεων πυλϊνων 



 

οδοφωτιςμοφ, ςτρϊςεισ προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεφυρϊν κλπ από άοπλο ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C12/15. 
 
Στισ τιμζσ μονάδασ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

 θ προμικεια και μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ, των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν παραςκευισ 
εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ, θ προμικεια και μεταφορά ςτθν εκάςτοτε κζςθ ςκυροδζτθςθσ ετοίμου 
ςκυροδζματοσ,  

 θ προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, χριςθ και απομάκρυνςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν των πάςθσ φφςεωσ 
απαιτουμζνων ικριωμάτων, ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων (επιπζδων, καμπφλων ι ςτρεβλϊν 
επιφανειϊν), κακϊσ και ειδικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ 
(ςυςτιματα προκαταςκευισ, προϊκθςθσ, προβολο-δόμθςθσ, αναρριχόμενοι ςιδθρότυποι κλπ),  

 τα πάςθσ φφςεωσ μθχανιματα και εξοπλιςμόσ και μζςα για τθν παραγωγι, μεταφορά, άντλθςθ, 
ανφψωςθ, καταβιβαςμό, ανάμειξθ, δόνθςθ κλπ. τοκ ςκυροδζματοσ 

 θ διαμόρφωςθ των ικριωμάτων, των ξυλοτφπων, των φορείων για προϊκθςθ και προβολοδόμθςθ 
κακϊσ  

 θ μερικι ι ολικι απϊλεια των ςωμάτων διαμόρφωςθσ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικϊν ι άλλθσ μορφισ 
κενϊν,  

 θ επεξεργαςία των καταςκευαςτικϊν αρμϊν.  

 θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ με οποιοδιποτε μζςο (λινάτςεσ, χθμικά υγρά κ.λ.π.) μζχρι τθ 
ςκλιρυνςι του,  

Επίςθσ περιλαμβάνονται, ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ: 

 οι δαπάνεσ των αναγκαίων μελετϊν ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ,  

 οι δαπάνεσ των μελετϊν τθσ καταςκευαςτικισ μεκόδου, των βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των 
πάςθσ φφςεωσ ικριωμάτων (πλθν των μελετϊν που αφοροφν ςτισ μεκόδουσ προβολοδόμθςθσ, 
προϊκθςθσ και προωκουμζνων αυτοφερομζνων δοκϊν),  

 θ δαπάνθ δειγματολθψιϊν, ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων,  

 οι δαπάνεσ δθμιουργίασ ανοιγμάτων ςτα ικριϊματα κατά τθ ςκυροδζτθςθ φορζα γεφυρϊν 
διαςτάςεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τθ διζλευςθ τθσ κυκλοφορίασ  

 θ πρόςδοςθ ςτο χρθςιμοποιοφμενο ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθ κλιπτικι αντοχι, χαρακτθριςτικϊν 
που εξαςφαλίηουν τον προβλεπόμενο από τθν μελζτθ τφπο του επιφανειακοφ τελειϊματοσ, βάςει του 
οποίου κα γίνεται θ αποδοχι ι θ απόρριψθ τθσ καταςκευισ, που εκτελζςκθκε (προςαρμογι 
κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ αδρανϊν, προςκικθ καταλλιλων προςμίκτων κλπ). 

 
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ κα γίνεται για κάκε κατθγορία καταςκευϊν ςε πραγματικοφσ όγκουσ, 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ, μθ αφαιρουμζνων των οπλιςμϊν, των ςωλινων προεντάςεωσ (ςε περίπτωςθ 
προεντεταμζνου ςκυροδζματοσ) ι των κενϊν διζλευςθσ αγωγϊν, των γραμμικϊν ςκοτιϊν διατομισ μζχρι 
10 cm2 και των επιφανειακϊν εςοχϊν βάκουσ μζχρι 5 cm, αφαιρουμζνων όμωσ των κενϊν που 
διαμορφϊνονται με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του ςκυροδζματοσ. 
 
Η επιμζτρθςθ του ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθ χριςθ ξυλοτφπων, κα γίνεται με βάςθ τισ 
διαςτάςεισ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, χωρίσ να επιμετράται ο τυχόν επιπλζον όγκοσ που διαςτρϊκθκε 
λόγω ζλλειψθσ ξυλοτφπων. 
 
Ππου ςτα άρκρα του ςκυροδζματοσ αναφζρεται το φψοσ από το ζδαφοσ, νοείται το φψοσ του κάτω 
πζλματοσ του φορζα από τθ φυςικι επιφάνεια του εδάφουσ και όχι τθν τυχόν διαμορφοφμενθ μετά από 
εκςκαφι.  



 

 
Οι τιμζσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα του παρόντοσ Τιμολογίου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν 
εξαρτϊνται από το μζγεκοσ αυτϊν, τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι 
εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια 
τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του 
ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ). 
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ, ςτο μζτρο που εκάςτθ αφορά τον κάκε τφπο 
καταςκευισ: 

 
01-01-01-00:  Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ  

01-01-02-00:  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-03-00:  Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

01-03-00-00: Ικριϊματα 

01-04-00-00: Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωςθ τελικϊν επιφανειϊν ςε ζγχυτο ςκυρόδεμα χωρίσ χριςθ επιχριςμάτων 
 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο ζτοιμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα. 
 

 
Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: ογδόντα ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 86,50 ευρϊ 
 
Α.Σ.: H.4. 
Β-52  Πλακοςτρϊςεισ πεηοδρομίων, νθςίδων, κλπ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-2922 
 
Ρλακόςτρωςθ πεηοδρομίων, νθςίδων κλπ, με τςιμεντόπλακεσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαςτάςεων 0,50 x 0,50 
m, πάχουσ 5 cm, αντιολιςκθρζσ, με επιφανειακι ςτοιβάδα από λευκό τςιμζντο, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
και τθν ΕΤΕΡ 05-02-02-00 ‘’ Ρλακοςτρϊςεισ - λικοςτρϊςεισ πεηοδρομίων και πλατειϊν’’ 
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των τςιμεντοπλακϊν και των υλικϊν ςτερζωςθσ και 
αρμολόγθςθσ,  

 θ τοποκζτθςθ των τςιμεντοπλακϊν, θ ζδραςθ επί ςτρϊςεωσ αςβεςτοτςιμεντο-κονιάματοσ πάχουσ 
2,5 - 3,0 cm, αποτελοφμενου από ζνα μζροσ αςβζςτθ, πζντε μζρθ κακαρισ άμμου και 180 kg 
τςιμζντου ανά m3,  

 θ αρμολόγθςθ με τςιμεντομαρμαροκονία με λευκό τςιμζντο ςε αναλογία 650 kg τςιμζντου ανά m3 
μαρμαροκονίασ και ο κακαριςμόσ των αρμϊν .  

 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ζτοιμθσ πλακοςτρϊςεωσ 

 
Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: δεκατρία ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 13,80 ευρϊ 



 

 
 
Α.Σ.: H.5. 
Γ-1.2  Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ ςυμπυκωμζνου πάχουσ 0,10 m 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-3111.Β 
 
Καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m από κραυςτά αδρανι 
υλικά ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ οδοςτρωμάτων από 
αςφνδετα αδρανι υλικά", ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε 
υπαίκρια ι υπόγεια ζργα. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,  

 θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν 
μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ υπόβαςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0.10 m  

 
Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και δζκα λεπτά 
        Αρικμθτικά: 1,10 ευρϊ                     [*] 
 
 
Α.Σ.: H.6. 
Γ-2.2  Βάςθ πάχουσ 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-3211.Β 
 

Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m από κραυςτά αδρανι υλικά 
ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 "Στρϊςεισ οδοςτρωμάτων από 
αςφνδετα αδρανι υλικά", ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε 
υπαίκρια ι υπόγεια ζργα. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,  

 θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν 
μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο ςτρϊςθσ βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0.10 m  

 
Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και είκοςι λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 1,20 ευρϊ                     [*] 
 
 
Α.Σ.: H.7. 
Δ-2.3  Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα) ςε βάκοσ ζωσ 8 cm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-1132 
 

Απόξεςθ (φρεηάριςμα) ςτρϊςεων υφιςταμζνου αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με χριςθ αποξεςτικοφ 
μθχανιματοσ (φρζηασ), ςτο προβλεπόμενο από τθν μελζτθ βάκοσ, με ομαλι και ενιαίασ κλίςθσ τελικι 



 

επιφάνεια, και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-14-00 ‘’Απόξεςθ (φρεηάριςμα) αςφαλτικοφ 
οδοςτρϊματοσ’’. 

 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 

 Η προςκόμιςθ, λειτουργία και αποκόμιςθ του αποξεςτικοφ μθχανιματοσ 

 Η φόρτωςθ των προϊόντων απόξεςθσ επί αυτοκινιτου και θ μεταφορά τουσ ςτισ προβλεπόμενεσ 
από τθν μελζτθ κζςεισ οριςτικισ απόκεςθσ ι ανακφκλωςθσ 

 Ο κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ απόξεςθσ με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι υποβοικθςθ 

 Οι ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ  

 Οι κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με εφαρμογι προςωρινισ 
εργοταξιακισ ςιμανςθσ 

 
Τιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρωσ τελειωμζνθσ εργαςίασ εκςκαφισ - φρεηαρίςματοσ 
υφιςτάμενου οδοςτρϊματοσ. 
 
 
Σιμι μονάδασ  Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και ογδόντα πζντε λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 1,85 ευρϊ 
 
 
Α.Σ.: H.8. 
Δ-3  Αςφαλτικι προεπάλειψθ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-4110 
Ρροεπάλειψθ αναςφάλτωτθσ επιφάνειασ με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-0 ι με όξινο αςφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπαίκρια και υπόγεια ζργα, 
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-01 "Αςφαλτικι προεπάλειψθ". 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου 
παραςκευάςματοσ και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, εναποκικευςθ, 
φφλαξθ κλπ.),  

 ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι 
υποβοικθςθ,  

 θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκiνοφμενο 
διανομζα αςφάλτου (Federal),  

 θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν απαιτείται),  

 θ ενδεχόμενθ διάςτρωςθ αδρανοφσ υλικοφ επικάλυψθσ με τθν αξία παραγωγισ ι προμικειασ και 
μεταφοράσ αυτοφ ςτον τόπο διάςτρωςθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ προεπάλειψθσ. 
 

Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: ζνα ευρϊ και είκοςι λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 1,20 ευρϊ 
 
                
Α.Σ.: H.9. 
Δ-3  Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ 



 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-4120 
 
Συγκολλθτικι επάλειψθ επί αςφαλτικισ ςτρϊςθσ ι επί ςκυροδζματοσ (π.χ. προςταςίασ μεμβρανϊν 
ςτεγανοποίθςθσ τεχνικϊν ςτζψθσ), με αςφαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-5 ι κακαρι άςφαλτο ι αςφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείασ διάςπαςθσ, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, ςε υπόγεια και 
υπαίκρια ζργα. 
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια τθσ αςφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτοφμενου αντιυδρόφιλου 
παραςκευάςματοσ και θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

 θ διακίνθςθ των υλικϊν και θ παραςκευι του αςφαλτικοφ διαλφματοσ (κζρμανςθ, εναποκικευςθ, 
φφλαξθ κλπ.), ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα προεπαλειφκεί με μθχανικό ςάρωκρο και 
χειρωνακτικι υποβοικθςθ, 

 θ μεταφορά και διάχυςθ του αςφαλτικοφ διαλφματοσ ι του γαλακτϊματοσ με αυτοκiνοφμενο 
διανομζα αςφάλτου (Federal) και θ επανακζρμανςθ του διαλφματοσ πριν από τθ διάχυςθ (όταν 
απαιτείται).  

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ. 
 

Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: μθδζν ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτά 
 Αρικμθτικϊσ: 0,45 ευρϊ 
 
 
 
Α.Σ.: H.10. 
Δ-5.1  Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-4321Β.1  
 

Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ βάςθσ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ και τθ 
μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με 
κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, τφπου ΑΣ 31,5 ι ΑΣ 40, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 
ςυνκζςεωσ και τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04 "Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ".  
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 

 θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου 
μζχρι τθν εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 

 θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  

 θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher 

 θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 

 θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊτε να προκφψει θ 
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 

 θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν 
εξάλειψθ των επιφανειακϊν ιχνϊν. 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςτρϊςθσ βάςθσ, αποδεκτισ ποιότθτασ και χαρακτθριςτικϊν 
ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ, ωσ εξισ: 
 



 

Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: επτά ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ:  7,70 ευρϊ               [*]     
 
 

Α.Σ.: H.11. 
Δ-9.1  Αντιολιςκθρι αςφαλτικι ςτρϊςθ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,04 m με χριςθ 

κοινισ αςφάλτου 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΟΔΟ-4521Β.1  

 
Καταςκευι αντιολιςκθρισ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα 
από τθν ζκταςθ και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ 
εγκατάςταςθ με ςκλθρά κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, πυκνισ ςφνκεςθσ (τφπου 1), ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ και τθν ΕΤΕΡ 05-03-12-01 "Αντιολιςκθρι ςτρϊςθ αςφαλτικοφ 
ςκυροδζματοσ".  
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 

 θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων ςκλθρϊν και λοιπϊν αδρανϊν υλικϊν 
και τθσ αςφάλτου μζχρι τθν εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 

 θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  

 θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher 

 θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 

 θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊτε να προκφψει θ 
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 

 θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν 
εξάλειψθ των επιφανειακϊν ιχνϊν. 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου 
 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αντιολιςκθρισ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, αποδεκτισ ποιότθτασ και 
χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-12-014, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ και τον 
τφπο τθσ χρθςιμοποιουμζνθσ αςφάλτου, ωσ εξισ: 

 
Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: οκτϊ ευρϊ και ογδόντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 8,80 ευρϊ               [*]     
 
 
Α.Σ.: H.12. 
Ε-6 Πλαςτικοί οριοδείκτεσ οδοφ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ-6620.1 

 
Tοποκζτθςθ πλαςτικοφ οριοδείκτθ οδοφ με δφο αντανακλαςτικά ςτοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τα Ρρότυπα Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ) και τθν ΕΤΕΡ 05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτεσ 
οδοφ’‘. 

 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ προμικεια των οριοδεικτϊν,  

 θ μεταφορά τουσ ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ,  

 θ διάνοιξθ οπισ πάκτωςθσ, θ τοποκζτθςθ και κατακορφφωςθ του οριοδείκτθ,  



 

 θ επαναπλιρωςθ τθσ οπισ με υλικό ανάλογο με τθν παραπλιςια επιφάνεια τθσ οδοφ  

 και θ ςυλλογι και αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφισ. 

 

Τιμι ανά εγκατεςτθμζνο πλαςτικό οριοδείκτθ. 
 

Σιμι μονάδασ Ολογράφωσ: ζντεκα ευρϊ και πενιντα λεπτά 
  Αρικμθτικϊσ: 11,50 ευρϊ 

 



 

 

Θ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΔΡΕΤΗ 

 

A.T.: Θ.1  
 
ΑΣΗΕ Ν8106.61.1  Γωνιακόσ διακόπτθσ μιςόςτροφοσ, ορειχάλκινοσ, διαμζτρου 1/2 ins   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Γωνιακόσ διακόπτθσ μιςόςτροφοσ, ορειχάλκινοσ, διαμζτρου 1/2 ins, με εςωτερικό μθχανιςμό από 
ανοξείδωτο χάλυβα πίεςθσ λειτουργίασ 16 atm, με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ 
εγατάςταςθσ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 15,46      
 

A.T.: Θ.2 
 
ΑΣΗΕ N8124.53  Μετρθτισ παροχισ φδατοσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 1 1/4 ins   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Μετρθτισ παροχισ φδατοσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 1 1/4 ins, δθλαδι μετρθτισ  και μικροχλικά 
ςτον τόπο του ζργου και εργαςία γιά πλιρθ τοποκζτθςθ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 121,75      
 

A.T.: Θ.3  
 
ΑΣΗΕ Ν8155.1  Αυτόματο εξαεριςτικό δικτφου διαμζτρου 3/8".   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Αυτόματο εξαεριςτικό δικτφου διαμζτρου 3/8" μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 110°C και 
μζγιςτθσ πίεςθσ λειτουργίασ 10 bar, πλιρωσ τοποκετθμζνο ςε ςωλινα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά 
ςυνδζςεωσ, ςτερεϊςεωσ κλπ. και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 25,51      
 

A.T.: Θ.4  
 
ΑΣΗΕ Ν9761.100.1  Πλαςτικόσ ςωλινασ απο πολυπροπυλζνιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, 



 

αντοχισ ςε πίεςθ 10 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 20.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ απο πολυπροπυλζνιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχισ ςε πίεςθ 10 bar, 
ονομαςτικισ διαμζτρου DN 20 (εξωτερικι διάμετρο 20 mm, πάχουσ τοιχϊματοσ 1,9 mm), δθλαδι 
ςωλινασ και κάκε είδουσ ειδικά τεμάχια , άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m 
και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 3,18      
 

A.T.: Θ.5  
 
ΑΣΗΕ Ν9761.100.2  Πλαςτικόσ ςωλινασ απο πολυπροπυλζνιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, 

αντοχισ ςε πίεςθ 10 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 25.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ απο πολυπροπυλζνιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχισ ςε πίεςθ 10 bar, 
ονομαςτικισ διαμζτρου DN 25 (εξωτερικι διάμετρο 25 mm, πάχουσ τοιχϊματοσ 2,3 mm), δθλαδι 
ςωλινασ και κάκε είδουσ ειδικά τεμάχια , άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m 
και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 4,10      
 

A.T.: Θ.6  
 
ΑΣΗΕ Ν9761.100.3  Πλαςτικόσ ςωλινασ απο πολυπροπυλζνιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, 

αντοχισ ςε πίεςθ 10 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 32   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ απο πολυπροπυλζνιο (PP-Randon) κατά DIN 8078, αντοχισ ςε πίεςθ 10 bar, 
ονομαςτικισ διαμζτρου DN 32 (εξωτερικι διάμετρο 32 mm, πάχουσ τοιχϊματοσ 3 mm), δθλαδι 
ςωλινασ και κάκε είδουσ ειδικά τεμάχια , άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ το πολφ 2 m 
και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,71      
 

A.T.: Θ.7  
 
ΑΣΗΕ Ν8066.1.1  Φρεάτιο ποτίςματοσ ι τοποκζτθςθσ υδρομετρθτι. Διαςτάςεων 40cm X 



 

40cm και βάκοσ ζωσ 0,40 m  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο ποτίςματοσ ι τοποκζτθςθσ υδρομετρθτι, δθλαδι: Εκςκαφι ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ, 
διάςτρωςθ πυκμζνα με ςκυρόδεμα 200 kg τςιμζντου πάχουσ 10 cm δόμθςθ πλευρικϊν επιφανειϊν με 
οπτοπλινκοδομι πάχουσ 1 πλίνκου και τςιμεντοκονιάματοσ 400 kg τςιμζντου, επίχριςθ με 
τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου του πυκμζνα και των πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου, 
εξαγωγι και αποκόμιςθ των προϊόντων εκςκαφϊν και αχριςτων υλικϊν    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 65,69      
 

A.T.: Θ.8  
 
ΑΣΗΕ Ν8106.2  φαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινθ διαμζτρου Φ 3/4 ins  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινθ , βαρζωσ τφπου, με μοxλό xειριςμοφ (κλειςιμο 
με 1/4 τθσ ςτροφισ) με τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 17,83      
 

A.T.: Θ.9  
 
ΑΣΗΕ Ν8106.4  φαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινθ διαμζτρου Φ 1 1/4 ins  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρικι βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινθ , βαρζωσ τφπου, με μοxλό xειριςμοφ (κλειςιμο 
με 1/4 τθσ ςτροφισ) με τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 31,93      
 

A.T.: Θ.10  
 
ΑΣΗΕ 8072  Καλφμματα φρεατίων χυτoςιδθρά   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Καλφμματα φρεατίων χυτoςιδθρά , πλιρωσ εγκατεςτθμζνα με το ανάλογο παρζμβυςμα 
ςτεγανοποιιςεωσ    



 

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 2,62      
 

A.T.: Θ.11  
 
ΑΣΗΕ 8125.1.4  Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθΜε γλωτίδα (κλαπζ) ςυνδεομζνθ με 

ςπείρωμα Διαμζτρου 1 1/4 ins  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθ κατακορφφου ι οριηόντιασ τοποκετιςεωσ, με λυόμενο πϊμα 
γιά επικεϊρθςθ του μθχανιςμοφ τθσ, δθλαδι βαλβίδα και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
τοποκετιςεωσ  Διαμζτρου 1 1/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 32,71      
 

A.T.: Θ.12  
 
ΑΣΗΕ 8138.4.2  Κρουνόσ εκροισ (βρφςθ) ορειχάλκινοσ Επιχρωμιωμζνοσ επί νιπτιρα 

Επιχρωμιωμζνοσ επί νιπτιρα Διαμζτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Κρουνόσ εκροισ (βρφςθ) ορειχάλκινοσ με τα μικροχλικά, υλικά ςυνδζςεωσ και τθν εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 19,69      
 

Ι. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

 

A.T.: Ι.1  
 
ΑΣΗΕ Ν8043.1.2  Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Πίεςθσ 6 atm 

διαμζτρου Φ 40 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα 
ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά 



 

ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 atm 
διαμζτρου Φ 40 mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 12,94      
 

A.T.: Ι.2  
 
ΑΣΗΕ Ν8043.1.3  Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Πίεςθσ 6 atm 

διαμζτρου Φ 50 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα 
ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά 
ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 atm 
διαμζτρου Φ 50 mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 13,27      
 

A.T.: Ι.3  
 
ΑΣΗΕ Ν8043.1.5  Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Πίεςθσ 6 atm 

διαμζτρου Φ 75 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα 
ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά 
ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 atm 
διαμζτρου Φ 75 mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 18,53      
 

A.T.: Ι.4  
 
ΑΣΗΕ Ν8043.1.7  Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Πίεςθσ 6 atm 

διαμζτρου Φ 100 mm  
 



 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα 
ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά 
ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 atm 
διαμζτρου Φ 100 mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 23,81      
 

A.T.: Ι.5  
 
ΑΣΗΕ Ν8043.1.9  Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Πίεςθσ 6 atm 

διαμζτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα 
ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά 
ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 atm 
διαμζτρου Φ 125 mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 27,96      
 

A.T.: Ι.6  
 
ΑΣΗΕ Ν8066.2.1  Φρεάτιο επιςκζψεωσ δικτφων αποχετεφςεωσ Διαςτάςεων 40cm X 50cm 

και βάκοσ από 0,50 ζωσ 1,00 m  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο δικτφου αποχετεφςεωσ ιτοι εκςκαφι εισ οιονδιποτε ζδαφοσ μζχρι 0,30 μ. επιπλζον του 
βάκουσ φρεατίου και καταςκευισ του φρεατίου δια ςκυροδζματοσ των 300χγρ. ςιμζντου πάχουσ 10 εκ. 
και επίςτρωςθ δια τςιμεντοκονιάματοσ των 600 χγρ. πάχουσ 1,00 εκ. ιτοι υλικά και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ. Διαςτάςεων 40cm X 50cm και βάκοσ από 0,50 ζωσ 1,00 m  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 221,75      
 

A.T.: Ι.7  



 

 
ΑΣΗΕ Ν8150.10.1  Λεκάνθ αποχωρθτθρίου χαμθλισ πίεςθσ, 80x38 cm, με καηανάκι χαμθλισ 

πίεςθσ, με μθχανιςμό πλευρικισ παροχισ νεροφ, για ΑΜΕΑ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Λεκάνθ αποχωρθτθρίου χαμθλισ πίεςθσ (οριηόντιασ αποχζτευςθσ), 80x38 cm, με ςωλινα 
προςαρμογισ για κάκετθ αποχζτευςθ, με καηανάκι χαμθλισ πίεςθσ, με μθχανιςμό πλευρικισ παροχισ 
νεροφ, για ΑΜΕΑ. Δθλαδι λεκάνθ και υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ επί τόπου και εργαςία 
πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυγκολλιςεωσ ςτομίων.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 297,24      
 

A.T.: Ι.8  
 
ΑΣΗΕ Ν8150.10.2  Ακρυλικό κάκιςμα λεκάνθσ για ΑΜΕΑ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 18  100,00%  
 
      Ακρυλικό κάκιςμα λεκάνθσ για ΑΜΕΑ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
τοποκετιςεωσ   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 64,80      
 

A.T.: Ι.9  
 
ΑΣΗΕ Ν8150.10.3  Νιπτιρασ επίτοιχοσ 1 οπισ, 67x60 cm, για ΑΜΕΑ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νιπτιρασ επίτοιχοσ 1 οπισ, 67x60 cm, για ΑΜΕΑ, πλιρθσ με βαλβίδα χρωμζ ( ςταγγιςτιρα) πϊμα με 
άλυςο, ςιφϊνι χρωμζ Φ 1 1/4 ins ςτθρίγματα, χαλκοςωλινεσ, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτιματα 
όπωσ και τα μικροχλικά (μολυβδόκολλα, τςιμζντο κλπ) και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ 
παραδοτζοσ ςε λειτουργία   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΟΓΔΟΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 183,06      
 

A.T.: Ι.10  
 
ΑΣΗΕ Ν8150.10.6  Λαβι αςφαλείασ ανακλινόμενθ SV3, 75 cm, για w.c. ΑΜΕΑ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 6  100,00%  



 

 
      Λαβι αςφαλείασ ανακλινόμενθ SV3, 75 cm, για w.c. ΑΜΕΑ, πλιρθσ δθλαδι προμικεια, 
προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ,και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 149,94      
 

A.T.: Ι.11  
 
ΑΣΗΕ Ν8029.1  ιφϊνι πλαςτικό δαπζδου με εςχάρα και κόφτρα διαμζτρου Φ 50 mm  
 
      Σιφϊνι πλαςτικό δαπζδου με εςχάρα και κόφτρα πλιρωσ τοποκετθμζνο και ςυνδεδεμζνο με τα 
μικροχλικά και τθ διάνοιξθ οπϊν.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 51,53      
 

A.T.: Ι.12  
 
ΑΣΗΕ Ν8053.1  Μθχανοςίφωνασ πλαςτικόσ διαμζτρου Φ 12.5 cm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μθχανοςίφωνασ πλαςτικόσ πλιρωσ τοποκετθμζνοσ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 32,47      
 

A.T.: Ι.13  
 
ΑΣΗΕ 8129.1  Αυτόματθ δικλίδα αεριςμοφ (μίκα, κεφαλι αεριςμοφ) χυτοςιδθρά   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Αυτόματθ δικλίδα αεριςμοφ (μίκα, κεφαλι αεριςμοφ) , πλιρωσ τοποκετθμζνθ χυτοςιδθρά   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 31,34      
 

A.T.: Ι.14  
 
ΑΣΗΕ 8130  υρμάτινθ κεφαλι ςωλινα αεριςμοφ (καπζλλο) μζχρι Φ 10 cm   
 



 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Συρμάτινθ κεφαλι ςωλινα αεριςμοφ (καπζλλο) μζχρι Φ 10 cm πλιρωσ τοποκετθμζνθ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 4,96      
 

A.T.: Ι.15  
 
ΑΣΗΕ 8151.2  Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ. Χαμθλισ πιζςεωσ με το δοχείο 

πλφςεωσ και τα εξαρτιματά του.  
 
      Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ 'Ευρωπαϊκοφ' (κακιμενου) τφπου, δθλαδι λεκάνθ και 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και 
ςυγκολλιςεωσ ςτομίων. Χαμθλισ πιζςεωσ με το δοχείο πλφςεωσ και τα εξαρτιματά του.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 195,19      
 

A.T.: Ι.16  
 
ΑΣΗΕ 8160.3  Νιπτιρασ πορςελάνθσ Διαςτ. 46 Χ 64 cm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νιπτιρασ πορςελάνθσ πλιρθσ με βαλβίδα χρωμζ ( ςταγγιςτιρα) πϊμα με άλυςο, ςιφϊνι χρωμζ Φ 1 
1/4 ins ςτθρίγματα, χαλκοςωλινεσ, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτιματα όπωσ και τα μικροχλικά 
(μολυβδόκολλα, τςιμζντο κλπ) και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ παραδοτζοσ ςε λειτουργία  
Διαςτ. 46 Χ 64 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΟΓΔΟΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 182,23      
 

A.T.:  Ι.17 
 
ΑΣΗΕ 8168.2  Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4 mm μπιηουτζ Διαςτάςεων 42 Χ 60 cm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4 mm μπιηουτζ δθλαδι κακρζπτθσ, δφο ι τζςςαρεσ κοχλίεσ με κομβία 
χρωμζ, μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ  Διαςτάςεων 42 Χ 60 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΗΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 62,66      



 

 

A.T.:  Ι.18 
 
ΑΣΗΕ 8174  Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα πλιρεσ Επιχρωμιωμζνο   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα πλιρεσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου, εργαςία πλιρουσ 
τοποκετιςεωσ και παράδοςθ ςε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 16,80      
 

A.T.:  Ι.19 
 
ΑΣΗΕ 8178.2.1  Χαρτοκικθ πλιρθσ επιχρωμιωμζνθ διαςτάςεων 15 Χ 15 cm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Χαρτοκικθ πλιρθσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ  
επιχρωμιωμζνθ διαςτάςεων 15 Χ 15 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 17,27      
 

A.T.:  Ι.20 
 
ΑΣΗΕ 8179.1  Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα χρϊματοσ μαφρου   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 18  100,00%  
 
      Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα πλιρεσ δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία 
πλιρουσ τοποκετιςεωσ  χρϊματοσ μαφρου   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,32      
 

ΙΑ. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ 

 

A.T.: ΙΑ.1  
 
ΑΣΗΕ Ν7933.200.1  Θερμομονωτικό υλικό,  πάχουσ 6 cm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΑΣΟΕ 7933.1  100,00%  



 

 
      Θερμομονωτικό υλικό, πάχουσ 6 cm,  δθλαδι  υλικά και εργαςία  πλιρθσ  καταςκευισ,  μετροφμενθ  
ςε  m² πραγματικισ επιφάνειασ.   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 17,50      
 

A.T.: ΙΑ.2  
 
ΑΣΗΕ Ν7933.200.2  Θερμομονωτικό υλικό,  πάχουσ 7 cm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΑΣΟΕ 7933.1  100,00%  
 
      Θερμομονωτικό υλικό,  πάχουσ 7 cm,  δθλαδι  υλικά και εργαςία  πλιρθσ  καταςκευισ,  μετροφμενθ  
ςε  m² πραγματικισ επιφάνειασ.   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 19,10      
 

A.T.: ΙΑ.3  
 
ΑΣΗΕ Ν7933.200.3  Θερμομονωτικό υλικό, πάχουσ 8 cm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΑΣΟΕ 7933.1  100,00%  
 
      Θερμομονωτικό υλικό,πάχουσ 8 cm,  δθλαδι  υλικά και εργαςία  πλιρθσ  καταςκευισ,  μετροφμενθ  
ςε  m² πραγματικισ επιφάνειασ.   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 22,06      
 

ΙΒ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΘΕΡΜΑΝΗ – ΨΥΞΗ 

 

A.T.: ΙΒ.1  
 
ΑΣΗΕ Ν8043.1.1  Πλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. Πίεςθσ 6 atm 

διαμζτρου Φ 32 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ από ςκλθρό P.V.C. πιζςεωσ λειτουργίασ γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφοφμενθ μοφφα 
ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ 
τοποκετθμζνοσ.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (πλθν ςιφϊνια), τα υλικά 



 

ςυνδζςεωσ ςτερεϊςεωσ κλπ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ Ρίεςθσ 6 atm 
διαμζτρου Φ 32 mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 12,65      
 

A.T.: ΙΒ.2  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.100.1  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 9,5 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ6,4 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 9,5 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ6,4 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 9,83      
 

A.T.: ΙΒ.3  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.100.2  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ9,5 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ9,5 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 10,11      
 

A.T.: ΙΒ.4  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.100.3  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ12,7 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ12,7 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 13,95      



 

 

A.T.: ΙΒ.5  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.100.4  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ15,9 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ15,9 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 14,37      
 

A.T.: ΙΒ.6  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.100.5  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ19,1 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ19,1 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 14,58      
 

A.T.: ΙΒ.7  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.100.6  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ22,2 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ22,2 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 14,79      
 
 
 
 
 
 



 

A.T.: ΙΒ.8  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.100.7  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ28,6 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 13 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ28,6 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 17,31      
 

A.T.: ΙΒ.9  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.200.2  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 19 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ9,5 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 19 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ9,5 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 11,77      
 

A.T.: ΙΒ.10  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.200.3  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 19 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ12,7 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 19 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ12,7 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 15,80      
 

A.T.: ΙΒ.11  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.200.6  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 25 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ22,2 mm   
 



 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 25 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ22,2 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 20,11      
 

A.T.: ΙΒ.12  
 
ΑΣΗΕ Ν8543.200.7  Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, 

πάχουσ μόνωςθσ 25 mm για διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ28,6 mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 40  100,00%  
 
      Μονωτικό υλικό ςωλθνϊςεων από ςυνκετικό καουτςοφκ AF/Armaflex, πάχουσ μόνωςθσ 25 mm για 
διαμζτρου ςωλινα χαλκοφ Φ28,6 mm και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 23,43      
 

A.T.: ΙΒ.13  
 
ΑΣΗΕ Ν8574.100.2  Εξωτερικι μονάδα ςυςτιματοσ VRV-ΙΙI  inverter (αντλία κερμότθτασ), 

κατάλλθλο για υπαίκρια τοποκζτθςθ, με ψυκτικό μζςο R-410a, 
ονομαςτικισ ψυκτικισ ικανότθτασ 22,4 kW και ονομαςτικισ κερμικισ 25,0 
kW.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 25  100,00%  

 
      Εξωτερικι μονάδα ςυςτιματοσ VRV-ΙΙI  inverter (αντλία κερμότθτασ), κατάλλθλο για υπαίκρια 
τοποκζτθςθ, με ψυκτικό μζςο R-410a, ονομαςτικισ ψυκτικισ ικανότθτασ 22,4 kW και ονομαςτικισ 
κερμικισ 25,0 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτιματα (θλεκτρικι 
καλωδίωςθ, ςυνδεςμολογία εςωτερικισ - εξωτερικισ μονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, 
ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ για τθν ομαλι και αυτόματθ λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ  
  

 (Αρικμθτικϊσ): 3879,96      
 

A.T.: ΙΒ.14  
 
ΑΣΗΕ Ν8574.100.5  Εξωτερικι μονάδα ςυςτιματοσ VRV-ΙΙI  inverter (αντλία κερμότθτασ), 

κατάλλθλο για υπαίκρια τοποκζτθςθ, με ψυκτικό μζςο R-410a, 
ονομαςτικισ ψυκτικισ ικανότθτασ 40,0 kW και ονομαςτικισ κερμικισ 45,0 



 

kW.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 25  100,00%  
 
      Εξωτερικι μονάδα ςυςτιματοσ VRV-ΙΙI  inverter (αντλία κερμότθτασ), κατάλλθλο για υπαίκρια 
τοποκζτθςθ, με ψυκτικό μζςο R-410a, ονομαςτικισ ψυκτικισ ικανότθτασ 40,0 kW και ονομαςτικισ 
κερμικισ 45,0 kW,. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτιματα (θλεκτρικι 
καλωδίωςθ, ςυνδεςμολογία εςωτερικισ - εξωτερικισ μονάδασ) κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, 
ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ για τθν ομαλι και αυτόματθ λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕ ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ 

ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ  
  

 (Αρικμθτικϊσ): 5885,25      
 

A.T.: ΙΒ.15  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.1.4  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, 
οροφισ, τφπου καςζτασ, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 4,5 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 5,0 kW.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, οροφισ, τφπου καςζτασ, 
κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 4,5 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 5,0 kW,.Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα κακϊσ 
και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και αυτόματθ 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 717,73      
 

A.T.: ΙΒ.16  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.1.5  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, 
οροφισ, τφπου καςζτασ, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 5,6 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 6,3 kW.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, οροφισ, τφπου καςζτασ, 
κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 5,6 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 6,3 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα κακϊσ 
και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και αυτόματθ 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    



 

 (Αρικμθτικϊσ): 778,93      
 

A.T.: ΙΒ.17  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.2.1  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, 
οροφισ, τφπου καςζτασ, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 2,2 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 2,5 kW.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, οροφισ, τφπου καςζτασ, 
κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 2,2 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 2,5 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα κακϊσ 
και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και αυτόματθ 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΕΞΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 766,63      
 

A.T.: ΙΒ.18  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.2.2  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, 
οροφισ, τφπου καςζτασ, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 2,8 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 3,2 kW.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, οροφισ, τφπου καςζτασ, 
κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 2,8 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 3,2 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα κακϊσ 
και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και αυτόματθ 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 781,93      
 

A.T.: ΙΒ.19  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.2.4  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, 
οροφισ, τφπου καςζτασ, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 4,5 kW και 
ονομαςτικι κερμικι 5,0 kW.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII inverter, οροφισ, τφπου καςζτασ, 
κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 4,5 kW και 



 

ονομαςτικι κερμικι 5,0 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα κακϊσ 
και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και αυτόματθ 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 832,93      
 

A.T.: ΙΒ.20  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.5.3  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, 
δαπζδου, φανεροφ τφπου,, κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-
410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 3,6 kW και ονομαςτικι κερμικι 
4,0 kW   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, δαπζδου, φανεροφ 
τφπου,, κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 3,6 kW 
και ονομαςτικι κερμικι 4,0 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα 
κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και 
αυτόματθ λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 731,83      
 

A.T.: ΙΒ.21  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.5.4  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, 
δαπζδου, φανεροφ τφπου,, κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-
410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 4,5 kW και ονομαςτικι κερμικι 
5,0 kW, ενδ. τφπου FXLQ 40 MAVE τθσ DAIKIN   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, δαπζδου, φανεροφ 
τφπου,, κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 4,5 kW 
και ονομαςτικι κερμικι 5,0 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα 
κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και 
αυτόματθ λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 742,03      
 

A.T.: ΙΒ.22  
 



 

ΑΣΗΕ 
Ν8575.101.5.5  

Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, 
δαπζδου, φανεροφ τφπου,, κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-
410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 5,6 kW και ονομαςτικι κερμικι 
6,3 kW 

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  

 
      Εςωτερικι τοπικι κλιματιςτικι μονάδα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII  inverter, δαπζδου, φανεροφ 
τφπου,, κατάλλθλθ για λειτουργία με ψυκτικό μζςο R-410a, με ονομαςτικι ψυκτικι ικανότθτα 5,6 kW 
και ονομαςτικι κερμικι 6,3 kW. Η μονάδα κα είναι πλιρθσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα 
κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και 
αυτόματθ λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 889,93      
 

A.T.: ΙΒ.23  
 
ΑΣΗΕ Ν8575.500.1  Διακλαδωτιρασ (refnet joint) για δίκτυο ςωλθνϊςεων ςε κφκλωμα VRV-II, 

VRV-ΙΙI, VRV-WII.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Διακλαδωτιρασ (refnet joint) για δίκτυο ςωλθνϊςεων ςε κφκλωμα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII,  πλιρθσ 
με όλα τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
λειτουργίασ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 95,48      
 

A.T.: ΙΒ.24  
 
ΑΣΗΕ Ν8575.500.2  Διακλαδωτιρασ (refnet joint) για δίκτυο ςωλθνϊςεων ςε κφκλωμα VRV-II, 

VRV-ΙΙI, VRV-WII.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Διακλαδωτιρασ (refnet joint) για δίκτυο ςωλθνϊςεων ςε κφκλωμα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII,  πλιρθσ 
με όλα τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
λειτουργίασ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 105,68      
 

A.T.: ΙΒ.25  



 

 
ΑΣΗΕ Ν8575.500.3  Διακλαδωτιρασ (refnet joint) για δίκτυο ςωλθνϊςεων ςε κφκλωμα VRV-II, 

VRV-ΙΙI, VRV-WII.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Διακλαδωτιρασ (refnet joint) για δίκτυο ςωλθνϊςεων ςε κφκλωμα VRV-II, VRV-ΙΙI, VRV-WII, πλιρθσ 
με όλα τα υλικά και μικροχλικά ςφνδεςθσ κακϊσ και τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 
λειτουργίασ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 85,28      
 

A.T.: ΙΒ.26  
 
ΑΣΗΕ Ν8575.700.1  Χειριςτιριο εςωτερικισ μονάδασ VRV.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Χειριςτιριο εςωτερικισ μονάδασ VRV, πλιρεσ με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτιματα κακϊσ και 
τθν εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ, για τθν ομαλι και αυτόματθ 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ ΣΕΕΡΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 84,00      
 

A.T.: ΙΒ.27  
 
ΑΣΗΕ Ν8798.9.3.1  Καλϊδιον τφπου RE-2Y(St)Yv μονοφ ηεφγουσ ι τριάδασ με κωράκιςθ, 

κατάλλθλο για μετάδοςθ αναλογικϊν ι ψθφιακϊν ςθμάτων ςε 
ςυςτιματα μετριςεων και ελζγχου, διατομισ 1,0 mm², 1 ηεφγουσ (1 x 2 x 
1,0 mm²).   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 48  100,00%  

 
      Καλϊδιον τφπου RE-2Y(St)Yv μονοφ ηεφγουσ ι τριάδασ με κωράκιςθ, κατάλλθλο για μετάδοςθ 
αναλογικϊν ι ψθφιακϊν ςθμάτων ςε ςυςτιματα μετριςεων και ελζγχου, διατομισ 1,0 mm², 1 ηεφγουσ 
(1 x 2 x 1,0 mm²), δθλαδι αγωγόσ και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκετιςεωσ εντόσ ςωλινα ι 
ςχάρασ θλεκτρικϊν καλωδίων, ςυνδζςεωσ, διακλαδϊςεων δοκιμϊν μονϊςεωσ για πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 3,89      
 

A.T.: ΙΒ.28  



 

 
ΑΣΗΕ Ν9750.1.1  Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon Εξωτ. διαμζτρου Φ 6.4 mm 

πάxουσ τοιxϊματοσ 0.8 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon , τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ,ςφνδεςμοι, ρακόρ,ταφ κλπ,επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Εξωτ. διαμζτρου Φ 6.4 mm πάxουσ τοιxϊματοσ 0.8 
mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 8,73      
 

A.T.: ΙΒ.29  
 
ΑΣΗΕ Ν9750.2.1  Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon Εξωτ. διαμζτρου Φ 9.5 mm 

πάxουσ τοιxϊματοσ 0.8 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon , τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ,ςφνδεςμοι, ρακόρ,ταφ κλπ,επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Εξωτ. διαμζτρου Φ 9.5 mm πάxουσ τοιxϊματοσ 0.8 
mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 9,39      
 

A.T.: ΙΒ.30  
 
ΑΣΗΕ Ν9750.3.1  Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon Εξωτ. διαμζτρου Φ 12.7 mm 

πάxουσ τοιxϊματοσ 1.0 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon , τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ,ςφνδεςμοι, ρακόρ,ταφ κλπ,επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Εξωτ. διαμζτρου Φ 12.7 mm πάxουσ τοιxϊματοσ 1.0 
mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 10,09      
 

A.T.: ΙΒ.31  



 

 
ΑΣΗΕ Ν9750.4.1  Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon Εξωτ. διαμζτρου Φ 15.9 mm 

πάxουσ τοιxϊματοσ 1.2 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon , τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ,ςφνδεςμοι, ρακόρ,ταφ κλπ,επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Εξωτ. διαμζτρου Φ 15.9 mm πάxουσ τοιxϊματοσ 1.2 
mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 11,50      
 

A.T.: ΙΒ.32  
 
ΑΣΗΕ Ν9750.5.1  Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon Εξωτ. διαμζτρου Φ 19.1 mm 

πάxουσ τοιxϊματοσ 0.8 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon , τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ,ςφνδεςμοι, ρακόρ,ταφ κλπ,επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Εξωτ. διαμζτρου Φ 19.1 mm πάxουσ τοιxϊματοσ 0.8 
mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 17,02      
 

A.T.: ΙΒ.33  
 
ΑΣΗΕ Ν9750.6.1  Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon Εξωτ. διαμζτρου Φ 22.2 mm 

πάxουσ τοιxϊματοσ 1.0 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon , τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ,ςφνδεςμοι, ρακόρ,ταφ κλπ,επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Εξωτ. διαμζτρου Φ 22.2 mm πάxουσ τοιxϊματοσ 1.0 
mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 19,06      
 

A.T.: ΙΒ.34  



 

 
ΑΣΗΕ Ν9750.7.1  Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon Εξωτ. διαμζτρου Φ 28.6 mm 

πάxουσ τοιxϊματοσ 1.0 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοςωλινασ ACR κατάλλθλοσ για freon , τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, 
υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ,ςφνδεςμοι, ρακόρ,ταφ κλπ,επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. Εξωτ. διαμζτρου Φ 28.6 mm πάxουσ τοιxϊματοσ 1.0 
mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 21,86      
 

A.T.: ΙΒ.35  
 
ΑΣΗΕ Ν9999.70.11  Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενθσ τοπικισ κλιματιςτικισ μονάδασ 

διαιροφμενου τφπου (split-unit) και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα 
υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ του ζργου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενθσ τοπικισ κλιματιςτικισ μονάδασ διαιροφμενου τφπου 
(split-unit) και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ του ζργου. (Τιμι 
ανθγμζνθ ςε ϊρεσ εργαςίασ).   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 75,46      
 

A.T.: ΙΒ.36  
 
ΑΣΗΕ 8732.1.2  ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ ευκφσ Διαμζτρου Φ 13,5mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ , ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, δθλαδι ςωλινασ με τα 
απαραίτθτα απαραίτθτα πλαςτικά προςτόμια ίςια ι καμπφλα και μικρουλικά ςυνδζςεωσ και 
ςτερεϊςεωσ κλπ.  ευκφσ Διαμζτρου Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 3,26      
 

A.T.: ΙΒ.37  
 
ΑΣΗΕ Ν9999.60.11  Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων κεντρικισ 



 

κζρμανςθσ και ειδικότερα λζβθτα-καυςτιρα πετρελαίου ιςχφοσ ζωσ 
100kW, δεξαμενισ καυςίμου και λοιπϊν βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και 
μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ του ζργ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων κεντρικισ κζρμανςθσ και ειδικότερα 
λζβθτα-καυςτιρα πετρελαίου ιςχφοσ ζωσ 100kW, δεξαμενισ καυςίμου και λοιπϊν βοθκθτικϊν 
εγκαταςτάςεων και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ του ζργου.(Τιμι 
ανθγμζνθ ςε ϊρεσ εργαςίασ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 754,60      
 
 

ΙΓ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΙΧΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

 

A.T.: ΙΓ.1 
 
ΑΣΗΕ Ν102  Χάλκινθ πλάκα γειϊςεωσ 500x500χ4 χιλ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 102  100,00%  
 
      Χάλκινθ πλάκα γειϊςεωσ 500x500 χιλ. πάχουσ 4μμ με ςυγκολλθμζνο ςτο κζντρο τθσ ενόσ 
πολφκλωνου χάλκινου γυμνοφ αγωγοφ πάχουσ 25 τ.χ. και μικουσ 2,50 μ. τοποκετθμζνου εντόσ λάκκου 
βάκουσ ενόσ μζτρου. 
Τιμι για ζνα πλιρεσ τεμάχιο χάλκινθσ πλάκασ γειϊςεωσ   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 70,00      
 

A.T.: ΙΓ.2  
 
ΑΣΗΕ Ν8735.2.2  τεγανό κυτίο διακλαδϊςεωσ, πλαςτικό, διαμζτρου ι διαςτάςεων Φ 80 x 

80 mm, για τοποκζτθςθ ςτο ζδαφοσ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Στεγανό κυτίο διακλαδϊςεωσ, πλαςτικό, διαμζτρου ι διαςτάςεων Φ 80 x 80 mm, για τοποκζτθςθ 
ςτο ζδαφοσ, δθλαδι ςωλινασ κυτίο και μικρουλικά (γφψοσ, πίςςα μονωτικι, κανάβα, μινίο, ξφλινα 
τακάκια, βίδεσ, μαςτοί διαςτολζσ, ςυςτολζσ, κόντρα, παξιμάδια, τάπεσ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 4,64      
 



 

A.T.: ΙΓ.3  
 
ΑΣΗΕ Ν8744.1.4  Μεταλλικι ςχάρα όδευςθσ θλεκτρικϊν καλωδίων, μεςαίου τφπου, 

γαλβανιςμζνθ, διαςτ. 300χ60χ0,8 mm, 3m.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Μεταλλικι ςχάρα όδευςθσ θλεκτρικϊν καλωδίων, μεςαίου τφπου, γαλβανιςμζνθ, διαςτ. 
300χ60χ0,8 mm, 3m. Δθλαδι μεταλλικι ςχάρα με τα απαραίτθτα εξαρτιματα (ςυνδζςμουσ, βίδεσ 
κ.λ.π.) και τα υλικά ςτερεϊςεωσ και τθν απαραίτθτθ εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 71,43      
 

A.T.: ΙΓ.4  
 
ΑΣΗΕ Ν8840.100.1  Ηλεκτρικόσ  πίνακασ μεταλλοπλαςτικόσ χωνευτόσ βακμοφ προςταςίασ 

IP30 με κλειδαριά  ΑΒΒ UK500E   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικόσ  πίνακασ μεταλλοπλαςτικόσ χωνευτόσ βακμοφ προςταςίασ IP30 με κλειδαριά  ΑΒΒ 
UK500E. Δθλαδι προμικεια και εργαςία εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ των οργάνων, εντοίχιςθ και 
ςτερζωςθ ι ςτερζωςθ ςτον τοίχο με πακτοφμενα ςιδθρά ελζςματα, ςφνδεςθ των ειςερχόμενων και 
εξερχόμενων γραμμϊν, κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 207,05      
 

A.T.: ΙΓ.5  
 
ΑΣΗΕ Ν8845.5.1  Επίτοιχοσ μεταλλικόσ πίνακασ διανομισ βακμοφ προςταςίασ IP 54, με 

πλάτθ και μετϊπθ για εγκατάςταςθ ραγουλικοφ βακμοφ προςταςίασ IP 
54  με ανεξάρτθτεσ κλζμμεσ γείωςθσ και ουδετζρου. Ο πίνακασ κα είναι 
διακζςιμοσ ςε μεγζκθ 1 ζωσ 4 ςειρζσ των 12 ςτοιχείων.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Επίτοιχοσ μεταλλικόσ πίνακασ διανομισ βακμοφ προςταςίασ IP 54, με πλάτθ και μετϊπθ για 
εγκατάςταςθ ραγουλικοφ (μικροαυτομάτων, αυτομάτων διακοπτϊν αςφαλειϊν κλπ) καταςκευαςμζνοι 
από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,25mm τουλάχιςτον, βακμοφ προςταςίασ IP 54  με ανεξάρτθτεσ κλζμμεσ 
γείωςθσ και ουδετζρου. Ο πίνακασ κα είναι διακζςιμοσ ςε μεγζκθ 1 ζωσ 4 ςειρζσ των 12 ςτοιχείων και 
ζτοιμοσ προσ χριςθ. Δθλαδι προμικεια και εργαςία εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ των οργάνων, 
εντοίχιςθ και ςτερζωςθ ι ςτερζωςθ ςτον τοίχο με πακτοφμενα ςιδθρά ελζςματα, ςφνδεςθ των 
ειςερχόμενων και εξερχόμενων γραμμϊν, κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν δοκιμι και παράδοςθ ςε 
λειτουργία.   



 

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΞΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 167,05      
 

A.T.: ΙΓ.6  
 
ΑΣΗΕ Ν8852.3.1  Αυτόματοσ διακόπτθσ αζρα τριπολικόσ κλειςτοφ τφπου Εντάςεωσ 125 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 51  100,00%  
 
      Αυτόματοσ διακόπτθσ αζροσ κλειςτοφ τφπου με ρφκμιςθ κερμικϊν και μαγνθτικϊν ςτοιχείων και 
πθνίο εργαςίασ, τριπολικόσ  δθλαδι προμικεια προςκόμιςθ διακόπτου και κιβωτίου με τα υλικά 
(ακροδζκτεσ, ςτυπιοκλίπτεσ κλπ) και τα μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ ςυναρμολογιςεωσ ςε πίνακα, 
εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ, παραδοτζοσ ςε λειτουργία Εντάςεωσ 125 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 205,39      
 

A.T.: ΙΓ.7 
 
ΑΣΗΕ N8915.2.7  Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν τριπολικόσ 

Εντάςεωσ 40 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε 
μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ δαπάνθ γιά αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά 
κάκε φφςεωσ μονωτικά ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα  τριπολικόσ Εντάςεωσ 40 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 8,17      
 

A.T.: ΙΓ.8  
 
ΑΣΗΕ Ν8915.2.10  Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν τριπολικόσ 

Εντάςεωσ 32 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε 
μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ δαπάνθ γιά αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά 
κάκε φφςεωσ μονωτικά ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα  τριπολικόσ Εντάςεωσ 32 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  



 

 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 30,92      
 

A.T.: ΙΓ.9  
 
ΑΣΗΕ Ν8918.2.2  Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ διακόπτθσ διαρροισ Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ 

διακόπτθσ διαρροισ Tετραπολικόσ 30 ma 4 x 40 A  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ διακόπτθσ διαρροισ 30 ma για τοποκζτθςθ εντόσ πίνακα διανομισ,με τα 
υλικά και μικροχλικά εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ και τθσ εργαςίασ παράδοςθσ ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ διακόπτθσ διαρροισ Tετραπολικόσ 30 ma 4 x 40 A  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 96,91      
 

A.T.: ΙΓ.10  
 
ΑΣΗΕ Ν8918.2.3  Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ διακόπτθσ διαρροισ Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ 

διακόπτθσ διαρροισ Tετραπολικόσ 30 ma 4 x 63 A  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ διακόπτθσ διαρροισ 30 ma για τοποκζτθςθ εντόσ πίνακα διανομισ,με τα 
υλικά και μικροχλικά εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ και τθσ εργαςίασ παράδοςθσ ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. Αυτόματοσ θλεκτρονικόσ διακόπτθσ διαρροισ Tετραπολικόσ 30 ma 4 x 63 A  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 109,66      
 

A.T.: ΙΓ.11 
 
ΑΣΗΕ N8919.50.4  Χρονοδιακόπτθσ 24ωροσ,  με τζςςερισ μεταγωγικζσ επαφζσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Χρονοδιακόπτθσ 24ωροσ ,προγραμματιηόμενοσ, με τζςςερισ μεταγωγικζσ επαφζσ 250 V / 16 Α, με 
εφεδρικι πορεία 48 ωρϊν για τοποκζτθςθ εντόσ πίνακα διανομισ, μετά των υλικϊν και μικροχλικϊν 
εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ και τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ και δοκιμϊν ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 81,62      



 

 

A.T.: ΙΓ.12  
 
ΑΣΗΕ Ν8971.41.2  Xωνευτό παραβολικό φωτιςτικό ςϊμα λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 

31W, φωτεινι ροι 2600lm και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , για 
ψευδοροφζσ γυψοςανίδασ και ορυκτισ ίνασ (βιμα οδθγϊν 600 mm).  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Xωνευτό παραβολικό φωτιςτικό ςϊμα λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 31W, φωτεινι ροι 2600lm 
και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , για ψευδοροφζσ γυψοςανίδασ και ορυκτισ ίνασ (βιμα οδθγϊν 600 
mm), πλιρωσ εγκατεςτθμζνο.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΞΗΝΣΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 160,21      
 

A.T.: ΙΓ.13  
 
ΑΣΗΕ Ν8971.42.1  Xωνευτό παραβολικό φωτιςτικό ςϊμα λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 

42W, φωτεινι ροι 3700lm και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , για 
ψευδοροφζσ γυψοςανίδασ και ορυκτισ ίνασ (βιμα οδθγϊν 600 mm).  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Xωνευτό παραβολικό φωτιςτικό ςϊμα λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 42W, φωτεινι ροι 3700lm 
και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , για ψευδοροφζσ γυψοςανίδασ και ορυκτισ ίνασ (βιμα οδθγϊν 600 
mm), πλιρωσ εγκατεςτθμζνο.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 185,21      
 

A.T.: ΙΓ.14  
 
ΑΣΗΕ Ν8971.51.2  Σετράγωνο φωτιςτικό ςϊμα οροφισ λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 

31W, φωτεινι ροι 2600lm και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , IP 20.  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Τετράγωνο φωτιςτικό ςϊμα οροφισ λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 31W, φωτεινι ροι 2600lm 
και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , IP 20, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 175,21      
 



 

A.T.: ΙΓ.15  
 
ΑΣΗΕ Ν8971.51.3  Σετράγωνο φωτιςτικό ςϊμα οροφισ λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 

42W, φωτεινι ροι 3700lm και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , IP 20.  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Τετράγωνο φωτιςτικό ςϊμα οροφισ λαμπτιρων LED ςυνολικισ ιςχφοσ 42W, φωτεινι ροι 3700lm 
και ανεξάρτθτθ πθγι τροφοδοςίασ , IP 20, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 200,21      
 

A.T.: ΙΓ.16  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8971.131.20  

Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ψευδοροφισ κατακόρυφθσ δζςμθσ φωτόσ 
τφπου spot/downlight με πλακζτα LED φωτεινισ ροισ 1300lm ιςχφ ζωσ 
18W και IP 54.  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιςτικό ςϊμα χωνευτό ψευδοροφισ κατακόρυφθσ δζςμθσ φωτόσ τφπου spot/downlight με 
πλακζτα LED φωτεινισ ροισ 1300lm ιςχφ ζωσ 18W και IP 54, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 280,21      
 

A.T.: ΙΓ.17  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8971.200.120.1  

Επίτοιχο φωτιςτικό ςϊμα spot διπλισ δζςμθσ (άνω κάτω) με δφο 
πλακζτεσ LED, φωτεινισ ροισ 450lm και ιςχφ περίπου ίςθ με 14W. Βακμόσ 
προςταςίασ IP65 και αντοχι ςε κροφςθ ΙΚ 07. 

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Επίτοιχο φωτιςτικό ςϊμα spot διπλισ δζςμθσ (άνω κάτω) με δφο πλακζτεσ LED, φωτεινισ ροισ 
450lm και ιςχφ περίπου ίςθ με 14W. Βακμόσ προςταςίασ IP65 και αντοχι ςε κροφςθ ΙΚ 07, πλιρωσ 
εγκατεςτθμζνο.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΕΝΕΝΗΝΣΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 390,21      
 

A.T.: ΙΓ.18  
 



 

ΑΣΗΕ Ν8975.8.3  τεγανό φωτιςτικό οροφισ, βακμοφ προςταςίασ IP66, μθχανικι αντοχι ΙΚ 
08 με θλεκτρονικό μπάλαςτ και ζναν λαμπτιρα φκοριςμοφ 36 W τφπου 
Σ8  

 
      Στεγανό φωτιςτικό οροφισ, βακμοφ προςταςίασ IP66, μθχανικι αντοχι ΙΚ 08 με θλεκτρονικό 
μπάλαςτ και ζναν λαμπτιρα φκοριςμοφ 36 W τφπου Τ8 και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 109,34      
 

A.T.: ΙΓ.19  
 
ΑΣΗΕ Ν8975.8.4  τεγανό φωτιςτικό οροφισ, βακμοφ προςταςίασ IP66, μθχανικι αντοχι ΙΚ 

08 με θλεκτρονικό μπάλαςτ και δφο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 36 W τφπου 
Σ8.  

 
      Στεγανό φωτιςτικό οροφισ, βακμοφ προςταςίασ IP66, μθχανικι αντοχι ΙΚ 08 με θλεκτρονικό 
μπάλαςτ και δφο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 36 W τφπου Τ8.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 123,31      
 

A.T.: ΙΓ.20  
 
ΑΣΗΕ Ν8979.200.2  Αιςκθτιρασ υπερφκρων ανίχνευςθσ παρουςίασ ατόμων επιφάνειασ 

ελζγχου 45m², επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ, βακμοφ προςταςίασ IP41 με 
χρόνουσ απενεργοποίθςθσ από 20sec ζωσ 30min.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Αιςκθτιρασ υπερφκρων ανίχνευςθσ παρουςίασ ατόμων επιφάνειασ ελζγχου 45m², επίτοιχθσ 
τοποκζτθςθσ, βακμοφ προςταςίασ IP41 με χρόνουσ απενεργοποίθςθσ από 20sec ζωσ 30min. 
Ρρομικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ, καλωδίωςθ και κζςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 71,68      
 

A.T.: ΙΓ.21  
 
ΑΣΗΕ N9312.21  Βάςθ ιςτοφ οδοφωτιςμοφ 6-9m και φρεάτιο διακλάδωςθσ, διαςτάςεων 

1,50 x 0,50 x 0,80m.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 



 

      Ρροκαταςκευαςμζνθ βάςθ ςτιριξθσ ιςτοφ οδοφωτιςμοφ 6-9m καταςκευαςμζνθ από ςτεγανό 
ςκυρόδεμα ποιότθτασ C35/45 και οπλιςμό ινϊν προπυλενίου. Συμπεριλαμβάνει φρεάτιο ζλξθσ 
καλωδίων διαςτάςεων 290 mm x 290 mm x 500 mm. Επιπλζον ςυμπεριλαμβάνει αγκφρια 
γαλβανιςμζνου χάλυβα Μ24 , ροδζλεσ και παξιμάδια. Με ενςωματωμζνο πλαςτικό ςπιράλ ςωλινα 
Φ50 από το φρεάτιο ζλξθσ μζχρι το κζντρο των τεςςάρων αγκυρίων. Ρεριλαμβάνει οπζσ Φ110mm για 
τθν διζλευςθ ςωλινων.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 308,67      
 

A.T.: ΙΓ.22  
 
ΑΣΗΕ 9323.901  ιδθροιςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ οκταγωνικισ διατομισ από ζλαςμα 

πάχουσ 4mm,μικουσ 9m   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Σιδθροιςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ οκταγωνικισ διατομισ από ζλαςμα πάχουσ 4mm , δθλαδι 
προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ ενόσ ςιδθροιςτοφ κολουροκωνικοφ ςχιματοσ διατομισ 
κανονικοφ οκταγϊνου, καταςκευαςμζνου από ζλαςματα όχι μικρότερα των 3m για να αποφευχκοφν 
όςο το δυνατόν πολλζσ θλεκτροςυγκολλιςεισ που κα πρζπει εξάλλου να εκτελεςκοφν με επιμζλεια για 
να εξαςφαλιςκεί ικανοποιθτικι αιςκθτικι εμφάνιςθ. Ο κορμόσ του ςιδθροιςτοφ κα φζρει χαλφβδινθ 
τετραγωνικι πλάκα εδράςεωσ διαςτάςεων 0,40 x 0,40m, πάχουσ 20mm καλά θλεκτροςυγκολλθμζνθ ςε 
αυτόν.Η πλάκα εδράςεωσ κα πρζπει να φζρει ανάλογο κεντρικι οπι για τθν διζλευςθ του υπογείου 
καλωδίου κακϊσ και τζςςερεισ (4) οπζσ διαμζτρου 1ins θ κάκε μία. Ο ςθδθροιςτόσ κα ςυνοδεφεται 
από μία βάςθ αγκυρϊςεωσ που κα αποτελείται από τζςςερεσ ιλουσ μικουσ 1,00m και διατομισ 1ins 
που κα καταλιγουν ςε ςπείρωμα μικουσ 0,20m, καλά επεξεργαςμζνο.  Ο ιςτόσ μετά από τθν ςχετικι 
προεργαςία δθλαδι τθν απόξεςθ, τον κακαριςμό και λοιπζσ εργαςίεσ για να μθν διακρίνονται τα 
ςθμεία ραφισ του κα βαφεί με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ βαφισ και δφο ςτρϊςεισ χρϊματοσ 
ντοφκο ανκεκτικοφ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ, αποχρϊςεωσ τθσ αρεςκείασ τθσ 
επιβλζψεωσ. Στουσ τζςςερεισ ιλουσ αγκυρϊςεωσ του ιςτοφ κα τοποκετθκοφν πρίν από τθν ανφψωςθ 
του ιςτοφ από ζνα περικόχλιο 1ins για να ςτθρίηεται θ πλάκα εδράςεωσ του ιςτοφ χωρίσ ςφινεσ κατά 
τθν ηυγοςτάκμιςθ του, ςτερεοφμενθ με δφο περικόχλια από πάνω ςε κάκε κζςθ. Η όλθ καταςκευι κα 
πρζπει να εκτελεςκεί κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 552,85      
 

A.T.: ΙΓ.23  
 
ΑΣΗΕ N9361.100.4  Ορκογϊνιο φωτιςτικό ςϊμα οροφισ υψθλισ απόδοςθσ με λαμπτιρα LED 

φωτεινισ ροισ 13.581lm και απόδοςθσ μεγαλφτερθ ι ίςθ με 114lm/W. 
Βακμόσ προςταςίασ IP 65 και μθχανικι αντοχι ΙΚ 08.    

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 



 

      Ορκογϊνιο φωτιςτικό ςϊμα οροφισ υψθλισ απόδοςθσ με λαμπτιρα LED φωτεινισ ροισ 13.581lm 
και απόδοςθσ μεγαλφτερθ ι ίςθ με 114lm/W. Βακμόσ προςταςίασ IP 65 και μθχανικι αντοχι ΙΚ 08, 
πλιρωσ εγκατεςτθμζνο και ςτερεωμζνο.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 753,30      
 

A.T.: ΙΓ.24  
 
ΑΣΗΕ 
Ν9999.100.11  

Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 
(φωτιςτικά ςϊματα, ρευματοδότεσ, καλωδιϊςεισ, πίνακεσ και λοιπά 
βοθκθτικά ςυςτιματα) και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί 
από τθν επίβλεψθ του ζργου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (φωτιςτικά ςϊματα, 
ρευματοδότεσ, καλωδιϊςεισ, πίνακεσ και λοιπά βοθκθτικά ςυςτιματα) και μεταφορά τουσ ςε χϊρο 
που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ του ζργου.(Τιμι ανθγμζνθ ςε ϊρεσ εργαςίασ ανα m²).   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 9,43      
 

A.T.: ΙΓ.25  
 
ΑΣΗΕ 
Ν9999.100.12  

Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 
εξωτερικοφ χϊρου(φωτιςτικά ςϊματα,  καλωδιϊςεισ,  και λοιπά 
βοθκθτικά ςυςτιματα) και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί 
από τθν επίβλεψθ του ζργου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων εξωτερικοφ 
χϊρου(φωτιςτικά ςϊματα,  καλωδιϊςεισ,  και λοιπά βοθκθτικά ςυςτιματα) και μεταφορά τουσ ςε 
χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ του ζργου.(Τιμι ανθγμζνθ ςε ϊρεσ εργαςίασ ανα m²).   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 1,88      
 

A.T.: ΙΓ.26  
 
ΑΣΗΕ 8731.2.2  ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν τφπου Μπζργκμαν ςπιράλ Διαμζτρου Φ 

13,5mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 41  100,00%  



 

 
      Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν τφπου Μπζργκμαν , ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, δθλαδι ςωλινασ με τα 
απαραίτθτα προςτόμια, ίςια ι καμπφλα από πορςελάνθ και μικρουλικά ςυνδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ 
κλπ.  ςπιράλ Διαμζτρου Φ 13,5mm   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 3,60      
 

A.T.: ΙΓ.27  
 
ΑΣΗΕ 8731.2.3  ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν τφπου Μπζργκμαν ςπιράλ Διαμζτρου Φ 

16mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν τφπου Μπζργκμαν , ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, δθλαδι ςωλινασ με τα 
απαραίτθτα προςτόμια, ίςια ι καμπφλα από πορςελάνθ και μικρουλικά ςυνδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ 
κλπ.  ςπιράλ Διαμζτρου Φ 16mm   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 4,44      
 

A.T.: ΙΓ.28  
 
ΑΣΗΕ 8731.2.5  ωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν τφπου Μπζργκμαν ςπιράλ Διαμζτρου Φ 

29mm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν τφπου Μπζργκμαν , ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, δθλαδι ςωλινασ με τα 
απαραίτθτα προςτόμια, ίςια ι καμπφλα από πορςελάνθ και μικρουλικά ςυνδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ 
κλπ.  ςπιράλ Διαμζτρου Φ 29mm   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 6,11      
 

A.T.: ΙΓ.29  
 
ΑΣΗΕ 8766.3.1  Καλϊδιο τφπου ΝΤM τριπολικό Διατομισ:3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου ΝΥM χάλκινων αγωγϊν ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ 
υλικϊν και μικρουλικϊν (κολλάρα, κοχλίασ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, 
καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά πάςθσ φφςεωσ, όπωσ και ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ, 



 

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του 
κτθρίου τοποκετιςεωσ, διαμορφϊςεωσ και ςυνδζςεωσ των άκρων αυτοφ (ςτα κυτία και εξαρτιματα 
τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.  τριπολικό Διατομισ:3 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,29      
 

A.T.: ΙΓ.30  
 
ΑΣΗΕ 8766.3.2  Καλϊδιο τφπου ΝΤM τριπολικό Διατομισ:3 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου ΝΥM χάλκινων αγωγϊν ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ 
υλικϊν και μικρουλικϊν (κολλάρα, κοχλίασ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, 
καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά πάςθσ φφςεωσ, όπωσ και ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του 
κτθρίου τοποκετιςεωσ, διαμορφϊςεωσ και ςυνδζςεωσ των άκρων αυτοφ (ςτα κυτία και εξαρτιματα 
τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.  τριπολικό Διατομισ:3 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,66      
 

A.T.: ΙΓ.31  
 
ΑΣΗΕ 8766.3.3  Καλϊδιο τφπου ΝΤM τριπολικό Διατομισ:3 Χ 4 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου ΝΥM χάλκινων αγωγϊν ορατό ι εντοιχιςμζνο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ 
υλικϊν και μικρουλικϊν (κολλάρα, κοχλίασ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, 
καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά πάςθσ φφςεωσ, όπωσ και ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του 
κτθρίου τοποκετιςεωσ, διαμορφϊςεωσ και ςυνδζςεωσ των άκρων αυτοφ (ςτα κυτία και εξαρτιματα 
τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.  τριπολικό Διατομισ:3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,06      
 

A.T.: ΙΓ.32  
 
ΑΣΗΕ 8773.6.4  Καλϊδιο τφπου NYY γιά τοποκζτθςθ μζςα ςτο ζδαφοσ Πενταπολικό - 

Διατομισ 5 Χ 6 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 47  100,00%  



 

 
      Καλϊδιο τφπου NYY γιά τοποκζτθςθ μζςα ςτο ζδαφοσ δθλαδι αγωγόσ, υλικά ςυνδζςεωσ και 
επιςθμάνςεωσ (μοφφεσ, κωσ, πζδιλα, αναλογία οπτοπλίνκων επιςθμάνςεωσ, αναλογία άμμου κλπ) και 
μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκετιςεωσ, διακλαδϊςεωσ δοκιμϊν μονϊςεωσ γιά πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία  Ρενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,96      
 

A.T.: ΙΓ.33  
 
ΑΣΗΕ 8774.1.6  Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Μονοπολικό - Διατομισ 1 Χ 16 

mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά 
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν 
ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία 
και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία  
Μονοπολικό - Διατομισ 1 Χ 16 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,64      
 

A.T.: ΙΓ.34  
 
ΑΣΗΕ 8774.4.1  Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σριπολικό με ουδζτερθ 

μειωμζνθσ διατομισ Διατομισ 3 Χ 25 + 16 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά 
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν 
ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία 
και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία  
Τριπολικό με ουδζτερθ μειωμζνθσ διατομισ Διατομισ 3 Χ 25 + 16 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 23,97      
 

A.T.: ΙΓ.35  
 



 

ΑΣΗΕ 8774.6.3  Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Πενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 4 
mm2  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά 
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν 
ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία 
και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία  
Ρενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 9,85      
 

A.T.: ΙΓ.36  
 
ΑΣΗΕ 8774.6.4  Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Πενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 6 

mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά 
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν 
ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία 
και τα εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία  
Ρενταπολικό - Διατομισ 5 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 12,06      
 

A.T.: ΙΓ.37  
 
ΑΣΗΕ 8801.1.1  Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α τάςεωσ 250 V Εντάςεωσ 

10 Α απλόσ μονοπολικόσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α τάςεωσ 250 V με το κυτίο δθλαδι προμικεια 
προςκόμιςθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ  Εντάςεωσ 10 Α απλόσ μονοπολικόσ   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 4,14      
 



 

A.T.: ΙΓ.38  
 
ΑΣΗΕ 8801.1.4  Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α τάςεωσ 250 V Εντάςεωσ 

10 Α κομιτατζρ ι αλλζ ρετοφρ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτθσ χωνευτόσ με πλικτρο εντάςεωσ 10 Α τάςεωσ 250 V με το κυτίο δθλαδι προμικεια 
προςκόμιςθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ  Εντάςεωσ 10 Α κομιτατζρ ι αλλζ ρετοφρ   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,94      
 

A.T.: ΙΓ.39  
 
ΑΣΗΕ 8826.3.2  Ρευματοδότθσ χωνευτόσ SCHUKO - Εντάςεωσ 16 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ευματοδότθσ χωνευτόσ με το κυτίο δθλαδι προμικεια προςκόμιςθ ,μικροχλικά εγκατάςταςθ και 
ςφνδεςθ, παραδοτζοσ ςε λειτουργία  SCHUKO - Εντάςεωσ 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 9,24      
 

A.T.: ΙΓ.40  
 
ΑΣΗΕ 8880.3.1  Διακόπτθσ πινάκων απλόσ τριπολικόσ Εντάςεωσ 25 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτθσ πινάκων (ραγοδιακόπτθσ) περιοριςμζνων διαςτάςεων χωνευτόσ με μοχλίςκο, δθλαδι 
προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε λειτουργία  απλόσ τριπολικόσ Εντάςεωσ 25 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 20,21      
 

A.T.: ΙΓ.41  
 
ΑΣΗΕ 8880.3.2  Διακόπτθσ πινάκων απλόσ τριπολικόσ Εντάςεωσ 40 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 



 

      Διακόπτθσ πινάκων (ραγοδιακόπτθσ) περιοριςμζνων διαςτάςεων χωνευτόσ με μοχλίςκο, δθλαδι 
προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε λειτουργία  απλόσ τριπολικόσ Εντάςεωσ 40 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 21,91      
 

A.T.: ΙΓ.42  
 
ΑΣΗΕ 8915.1.1  Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν μονοπολικόσ 

Εντάςεωσ 6 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε 
μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ δαπάνθ γιά αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά 
κάκε φφςεωσ μονωτικά ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα  μονοπολικόσ Εντάςεωσ 6 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 8,16      
 

A.T.: ΙΓ.43  
 
ΑΣΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν μονοπολικόσ 

Εντάςεωσ 10 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε 
μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ δαπάνθ γιά αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά 
κάκε φφςεωσ μονωτικά ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα  μονοπολικόσ Εντάςεωσ 10 
Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 9,18      
 

A.T.: ΙΓ.44  
 
ΑΣΗΕ 8915.1.3  Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν μονοπολικόσ 

Εντάςεωσ 16 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 



 

      Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε 
μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ δαπάνθ γιά αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά 
κάκε φφςεωσ μονωτικά ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα  μονοπολικόσ Εντάςεωσ 16 
Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 10,21      
 

A.T.: ΙΓ.45  
 
ΑΣΗΕ 8915.1.4  Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν μονοπολικόσ 

Εντάςεωσ 20 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε 
μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ δαπάνθ γιά αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά 
κάκε φφςεωσ μονωτικά ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα  μονοπολικόσ Εντάςεωσ 20 
Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 10,21      
 

A.T.: ΙΓ.46  
 
ΑΣΗΕ 8915.1.5  Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν μονοπολικόσ 

Εντάςεωσ 25 Α  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματοσ γιά αςφάλιςθ θλεκτρικϊν γραμμϊν κατάλλθλοσ γιά τοποκζτθςθ μζςα ςε 
μεταλλικό πίνακα διανομισ με τθν ανάλογθ δαπάνθ γιά αγωγοφσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, γιά 
κάκε φφςεωσ μονωτικά ςτθρίγματα και λοιπζσ εςωτερικζσ διατάξεισ του πίνακα κακϊσ και βοθκθτικά 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ ςτον πίνακα  μονοπολικόσ Εντάςεωσ 25 
Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 11,23      
 

A.T.: ΙΓ.47  
 
ΑΣΗΕ 8921.1.2  Αμπερόμετρο αντίςτοιχθσ περιοχισ ενδείξεωσ με τον μεταςχθματιςτι 

εντάςεωσ Διαςτάςεων 96 Χ 96 mm χζςεωσ μεταςχθματιςμοφ 75 / 5 Α  



 

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 56  100,00%  

 
      Αμπερόμετρο αντίςτοιχθσ περιοχισ ενδείξεωσ με τον μεταςχθματιςτι εντάςεωσ κλάςεωσ ακριβείασ 
0,5% κινθτοφ ςιδιρου με τα υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ και ςτερεϊςεωσ ςτον πίνακα πλιρωσ 
καταςκευαςμζνο ςτο εργαςτάςιο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ,εγκατάςταςθ, εργαςία 
ςυνδεςμολογιςεωσ και δοκιμϊν, παραδοτζο ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία Διαςτάςεων 96 Χ 96 
mm Σχζςεωσ μεταςχθματιςμοφ 75 / 5 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 65,27      
 

A.T.: ΙΓ.48  
 
ΑΣΗΕ 8923.1  Βολτόμετρο περιοχισ ενδείξεωσ 0 - 500 V, με αςφάλεια 25/2 Α πλιρεσ και 

τον μεταγωγζα βολτομζτρου Διαςτάςεων 96 Χ 96 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 56  100,00%  
 
      Βολτόμετρο περιοχισ ενδείξεωσ 0 - 500 V, με αςφάλεια 25/2 Α πλιρεσ και τον μεταγωγζα 
βολτομζτρου κλάςεωσ ενδείξεωσ ακριβείασ 0,50% κινθτοφ ςιδιρου εγκατεςτθμζνο ςε πίνακα διανομισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ πλιρωσ καταςκευαςμζνο ςτο εργαςτάςιο επίτοιχο ι επιδαπζδιο ερμάριο (πεδίο), 
με τα υλικά και μικροχλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ και τθν εργαςία, παραδοτζο ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία  Διαςτάςεων 96 Χ 96 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 82,05      
 

A.T.: ΙΓ.49  
 
ΑΣΗΕ 8924  Ενδεικτικι λυχνία τάςεωσ μζχρι 500 V πλιρθσμε αςφάλειαπορςελάνθσ 

25/2 Α πλιρουσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ενδεικτικι λυχνία τάςεωσ μζχρι 500 V πλιρθσ εγκατεςτθμζνθ ςε πίνακα διανομισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ τφπου επίτοιχου ι επιδαπζδιου ερμάριου (πεδίου) με αςφάλεια πορςελάνθσ 25/2 Α 
πλιρουσ τα υλικά και μικροχλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ και τθν εργαςία, παραδοτζα ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 19,75      
 

A.T.: ΙΓ.50  
 



 

ΑΣΗΕ 8959.8  Εφεδρικό θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ, τριφαςικοφ εναλλαςόμενου 
ρεφματοσ, τάςεωσ 230/400 V, 50 περιόδων Ιςχφοσ 40 KVA  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 58  100,00%  

 
      Εφεδρικό θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ, τριφαςικοφ εναλλαςόμενου ρεφματοσ, τάςεωσ 230/400 V, 50 
περιόδων αποτελοφμενο από κινθτιρα DIESEL και εναλλακτιρα πλιρεσ με δεξαμενι καυςίμων και 
πίνακα αυτόματθσ μεταγωγισ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ του ηεφγουσ και πίνακα μεταγωγισ, 
των βοθκθτικϊν διατάξεων και απαραιτιτων ςωλθνϊςεων και καλωδιϊςεων γιά τθ ςφνδεςι του προσ 
τον πίνακα μεταγωγισ και τθν αποκικθ καυςίμων κακϊσ και των ςωλθνϊςεων απαγωγισ καυςαερίων 
και κάκε εργαςία με τα υλικά και μικροχλικά γιά τθν καταςκευι τθσ από μπετόν βάςεωσ τθσ 
εγκαταςτάςεωσ του ηεφγουσ και πίνακα μεταγωγισ, τθσ καταςκευισ των ςωλθνϊςεων και 
καλωδιϊςεων, τθσ δοκιμισ και τθσ πραδόςεωσ ςε πλιρθ λειτουργία  Ιςχφοσ 40 KVA  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΞΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ  
  

 (Αρικμθτικϊσ): 13635,50      
 

A.T.: ΙΓ.51  
 
ΑΣΗΕ 9305  Διάςτρωςθ με διάτρθτουσ πλίνκουσ διατάςεων 19Χ9Χ6 cm   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Διάςτρωςθ με διάτρθτουσ πλίνκουσ διατάςεων 19Χ9Χ6 cm δθλαδι προμικεια, μεταφορά και 
διάςτρωςθ διάτρθτων πλίνκων επάνω ςε ςτρϊςθ άμμου πάχουσ 0,10 m γιά τθν προςταςία υπογείων 
τροφοδοτικϊν καλωδίων μαηί με τθν αξία προμικειασ, μεταφοράσ και διαςτρϊςεωσ τθσ άμμου (το 
πλάτοσ διαςτρϊςεωσ κα είναι 19 cm)    
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 8,32      
 

A.T.: ΙΓ.52  
 
ΑΣΗΕ 9335.1  Ακροκιβϊτιο ιςτοφ για μονό βραχίονα  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 104  100,00%  
 
      Ακροκιβϊτιο ιςτοφ δθλαδι προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ενόσ ακροκιβωτίου 
ιςτου που φζρει ςτο κάτω μζροσ δφο οπζσ για τθν είςοδο και τθν ζξοδο μζςω καταλλιλων 
ςτυπιοκλιπτϊν υπογείου καλωδίου τθσ απαιτοφμενθσ διατομισ και ςτο επάνω μζροσ μια οπι για τθν 
διζλευςθ επίςθσ μζςω καταλλιλου ςτυπιοκλίπτου του καλωδίου τροφοδοτιςεωσ του φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ. Μζςα ςτο ακροκιβϊτιο κα υπάρχουν διακλαδωτιρεσ, οι απαιτοφμενεσ αςφάλειεσ των 6Α 
τφπου ταμπακιζρασ κακϊσ και κοχλίεσ προςδόςεωσ του χαλκοφ γειϊςεωσ και του αγωγοφ γειϊςεωσ 
του φωτιςτικοφ ςϊματοσ.  ιςτοφ για μονό βραχίονα  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 



 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΗΝΣΑ  ΚΑΙ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 60,07      
 

A.T.: ΙΓ.53  
 
ΑΣΗΕ 9337.3.5  Καλϊδιο ΝΤY τετραπολικό Καλϊδιο ΝΤΤ διατομισ: 4 Χ 16mm2   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 102  100,00%  
 
      Καλϊδιο ΝΥY , δθλαδι προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ενόσ τρζχοντοσ μζτρου 
καλωδίου ΝΥY, 1000 W μζςα ςε πλαςτικό ςωλινα ι τςιμεντοςωλινα.  τετραπολικό Καλϊδιο ΝΥΥ 
διατομισ: 4 Χ 16mm2   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 19,60      
 

A.T.: ΙΓ.54  
 
ΑΣΗΕ 9343.1  υγκόλλθςθ αγωγοφ γειϊςεωσ διατομισ 6 - 16mm2   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Συγκόλλθςθ αγωγοφ γειϊςεωσ , δθλαδθ εργαςία και μικρουλικά (αλοιφι, καςςίτεροσ κλπ.) για τθν 
εκτζλεςθ μιασ ςυγκολλιςεωσ.  διατομισ 6 - 16mm2   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,54      
 

A.T.: ΙΓ.55  
 
ΑΣΗΕ Ν8971.75.1  Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ και επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ, κατάλλθλο για 

εγκατάςταςθ ςε χϊρουσ ςωφρονιςμοφ ι χϊρουσ εκδιλωςθσ επικζςεων 
βανδαλιςμοφ με δφο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 14W ο κακζνασ, IP 54, IK 10.    

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ και επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ, κατάλλθλο για εγκατάςταςθ ςε χϊρουσ 
ςωφρονιςμοφ ι χϊρουσ εκδιλωςθσ επικζςεων βανδαλιςμοφ με δφο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 14W ο 
κακζνασ, IP 54, IK 10,πλιρωσ εγκατεςτθμζνο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 185,10      
 

A.T.: ΙΓ.56  



 

 
ΑΣΗΕ N9361.24  Φωτιςτικό ςϊμα εξωτερικοφ χϊρου κορυφισ ι βραχίονοσ με 

ενςωματωμζνθ μονάδα LED ιςχφοσ ζωσ  110W φωτεινότθτασ τουλάχιςτον 
ίςθσ με 10080lm   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Φωτιςτικό ςϊμα εξωτερικοφ χϊρου κορυφισ ι βραχίονοσ μικροφ φψουσ και μικρισ επιφάνειασ 
κροφςθσ ανζμου, καταςκευαςμζνο από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο. Το φωτιςτικό ςϊμα κα διακζτει 
κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ, ο βακμόσ προςταςίασ του κα είναι IP66 και θ αντοχι του ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ 
και κροφςεισ κα είναι ΙΚ08.  Θα διακζτει ςυμβατότθτα τοποκζτθςθσ ςε ιςτοφσ ι βραχίονεσ ιςτϊν 
διαμζτρου ζωσ 60mm. Το φωτιςτικό ςϊμα κα φζρει ςιμανςθ ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν CE κακϊσ 
και πιςτοποίθςθ ENEC από διεκνζσ θλεκτροτεχνικό εργαςτιριο. Επίςθσ κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ 
αναφλεξιμότθτασ F. Με ενςωματωμζνθ μονάδα  λαμπτιρα LED ςυνολικισ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ 
ζωσ 110W και φωτεινισ ροισ 10080 lumen.  
Η κερμοκραςία χρϊματοσ του λαμπτιρα κα είναι 4.000K (λευκό φωσ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 537,87      
 

A.T.: ΙΓ.57  
 
ΑΣΗΕ 8036.5  ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 1 1/2 ins Πάχουσ 3,25 

mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζττα), δθλαδι 
ςιδθροςωλινασ και κάκε είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ 
μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά (καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ     
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 28,95      
 

A.T.: ΙΓ.58  
 
ΝΑΣΕΟ 617  Αμμοσ εκ χειμάρων ι ορυχείων διαςτάςεων 0,05-0,70εκ   
 
      Αμμοσ εκ χειμάρων ι ορυχείων διαςτάςεων 0,05-0,70εκ ,(ανά m3 αςυμπιζςτου υλικοφ, 
μετρουμζνου επ'αυτοκινιτου ι εισ ςωροφσ). Ραραγωγι άμμου, ιτοι εκςκαφι, κοςκίνιςμα διά 
μθχανικοφ κοςκίνου (εφ'όςον το ποςοςτό του απορριπτζου δεν υπερβαίνει το 25% του ςυνόλου) μετά 
τθσ εργαςίασ φορτϊςεωσ επ'αυτοκινιτου    
( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,47      



 

 

A.T.: ΙΓ.59  
 
ΝΕΣ ΗΛΜ 
60.10.80.2  

Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Πίλαρ οδοφωτιςμοφ. Πίλλαρ 
οδοφωτιςμοφ οκτϊ αναχωριςεων  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στεγανά μεταλλικά κιβϊτια θλεκτροδότθςθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ (πίλλαρ), βακμοφ προςταςίασ 
Ι55 για τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο, με τθν βάςθ ζδραςισ τουσ από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 05-07-01-00 ''Υποδομι οδοφωτιςμοφ''. 
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· θ προμικεια και μεταφορά επί τοπου του ςτεγανοφ μεταλλικοφ κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτθ ςτζγθ με 
περιφερειακι προεξοχι 5 cm για απορροι των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράσ εξελάςεωσ πάχουσ 2 
mm, γαλβανιςμζνου εν κερμϊ εςωτερικά και εξωτερικά, μετά τθν καταςκευι του, με ελάχιςτθ 
ανάλωςθ ψευδαργφρου 400 g/m² (50 μm), βαμζνου με διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ πάχουσ 
ξθροφ υμζνα (εκάςτθσ) 125 μm, με ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ τθσ κυρίδασ, ανοξείδωτθ 
κλειδαριά αςφαλείασ, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρσ του ζργου και πινακίδα επιςιμανςθσ με τα 
ςτοιχεία του κυρίου του ζργου 
· θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ τοφ ορφγματοσ τθσ βάςθσ ζδραςθσ του πίλλαρ 
· θ βάςθ του πίλαρ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, χυτι επί τόπου ι προκαταςκευαςμζνθ, οφτωσ ϊςτε το 
πίλλαρ να εδράηεται ςε ςτάκμθ +40 cm από τον περιβάλλοντα χϊρο, με κεντρικι οπι διζλευςθσ των 
υπογείων καλωδίων.  
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ  και θ πλάκα γείωςθσ. 
· Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ. 
· θ ςτεγανι διανομι εντόσ του πίλλαρ με τα όργανα διακοπισ και προςταςίασ των κυκλωμάτων 
φωτιςμοφ, αποτελοφμενθ αποτελοφμενθ από πίνακα προςταςίασ Ι 44 καταςκευαςμζνο από βαμμζνθ 
λαμαρίνα ι άκαυςτο κερμοπλαςτικό, επαρκϊν διαςτάςεων ϊςτε να χωροφν άνετα όλα τα όργανα, ο 
οποίοσ κα φζρει οπζσ με τουσ κατάλλθλουσ ςτυπιοκλιπτεσ για τθν είςοδο του καλωδίου παροχισ, του 
καλωδίου τθλεχειριςμοφ κακϊσ επίςθσ και για τθν ζξοδο των καλωδίων προσ το δίκτυο. 
· τα πάςθσ φφςεωσ όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτθ φορτίου, γενικζσ αςφάλειεσ, αυτόματουσ 
μαγνθτοκερμικοφσ διακόπτεσ και θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ τθλεχειριςμοφ (ανά κφκλωμα φωτιςμοφ), ρελζ 
μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), χρονοδιακόπτθ αφισ, χρονοδιακόπτθ μείωςθσ 
νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), πρίηα ςοφκο 16Α, λυχνία νυκτερινισ εργαςίασ ςε ςτεγανι 
«καραβοχελϊνα» και κλεμοςειρζσ ςφνδεςθσ των καλωδίων (ςτο κάτω μζροσ του κιβωτίου). 
· θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εγκατάςταςθ, τισ ςυνδζςεισ και τον ζλεγχο 
λειτουργίασ 
 
Τιμι ανά τεμάχιο πίλλαρ θλεκτροδότθςθσ οδοφωτιςμοφ, ανάλογα με τον αρικμό των αναχωριςεων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 2750,00      
 

A.T.: ΙΓ.60  
 
ΝΕΣ ΗΛΜ Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν - Φρεάτια ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπογείων 



 

60.10.85.1  καλωδίων. Φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων 40x40 cm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΔΟ 2548  100,00%  
 
      Καταςκευι φρεατίου ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15, οπλιςμζνο 
με δομικό πλζγμα Β500C, με τοιχϊματα ελαχίςτου πάχουσ 10 cm για τα φρεάτια ζλξθσ και 15 cm για τα 
φρεάτια ςφνδεςθσ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ 
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ 
· θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ, ι θ προμικεια και εγκατάςταςθ προκαταςκευαςμζνου φρεατίου 
· θ διαμόρφωςθ των οπϊν ειςόδου και εξόδου των ςωλθνϊςεων διζλευςθσ των καλωδίων  
· ςτεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτι λαμαρίνα εδραηόμενο ςε μεταλλικό πλαίςιο μζςω ελαςτικοφ 
παρεμβφςματοσ, με διάταξθ μανδάλωςθσ με χριςθ ειδικοφ εργαλείου και αντιςκωριακι προςταςία 
(διπλι ςτρϊςθ rust primer ψευδαργφρου και διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ) 
· θ επιςιμανςθ του φρεατίου, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ  
 
Τιμι ανά πλιρεσ φρεάτιο καλωδίων εςωτερικϊν διαςτάςεων (Μ) x (Ρ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΗΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 60,00      
 

A.T.: ΙΓ.61  
 
ΝΕΣ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

Φωτεινι ςθματοδότθςθ - Εργαςίεσ υποδομισ φωτεινισ ςθματοδότθςθσ - 
ωλινεσ προςταςίασ υπογείων καλωδίων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ από 
πολυαικυλζνιο (HDPE). ωλινεσ από πολυαικυλζνιο (HDPE) διαμζτρου 
DN 90 mm  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςωλινων προςταςίασ υπογείων 
καλωδίων ονομαςτικισ διαμζτρου όπωσ αναφζρεται παρακάτω, από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ (HDPE), δομθμζνου τοιχϊματοσ, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 
61386 «Συςτιματα ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων», φορτίου παραμόρφωςθσ 5% > 400 Ν/m, 
με ενςωματωμζνθ ατςαλίνα, παραδιδομζνων ςε κουλοφρα ι ευκφγραμμα τμιματα.  
 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςωλινων, θ εκτφλιξθ 
και θ ευκυγράμμιςθ δίπλα ςτο όρυγμα τοποκζτθςθσ, θ κοπι ςτα μικθ που απαιτοφνται, τα ειδικά 
τεμάχια ςφνδεςθσ (μοφφεσ), θ τοποκζτθςθ πλαςτικισ ταινίασ επιςιμανςθσ τθσ ςωλθνογραμμισ, θ 
πρόςδεςθ των ςωλινων ςε δζςμεσ (όταν προβλζπεται) και θ τοποκζτθςθ και ςυναρμογι του ςωλινα 
ςτα φρεάτια ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων τιμολογοφνται ιδιαίτερα 
με βάςθ τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμι ανά μζτρο αξονικοφ μικουσ ςωλθνογραμμισ    
( 1 m )  Μζτρο  



 

 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,50      
 

A.T.: ΙΓ.62  
 
ΝΕΣ ΗΛΜ 
62.10.40.2  

υντιρθςθ εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ - Καλϊδια τφπου H05VV-U, -R 
(NYM), ονομ. τάςθσ  300/500V με μόνωςθ από μανδφα PVC. διατομισ 3 x 
2,5 mm².  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ (ςε ςωλινα, ςε εςχάρα, ςε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονομαςτικισ τάςθσ 300 / 500 V τφπου H05VV-U, (μονόκλωνοσ αγωγόσ) H05VV-R 
(πολφκλωνοσ αγωγόσ), με χάλκινουσ αγωγοφσ με μόνωςθ και μανδφα από PVC, περιλαμβανομζνων των 
υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, 
ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων. 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 4,10      
 

A.T.: ΙΓ.63  
 
ΝΕΣ ΗΛΜ 
62.10.48.1  

υντιρθςθ εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολφκλωνοι. διατομισ 6 mm².  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ γυμνοφ πολφκλωνου χάλκινου αγωγοφ, 
περιλαμβανομζνων όλων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, 
ακροδζκτεσ, πζδιλα, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των 
μετριςεων και ελζγχων. 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) γυμνοφ χάλκινου αγωγοφ    
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 3,10      
 

A.T.: ΙΓ.64  
 
ΝΕΣ ΗΛΜ 
62.10.48.3  

υντιρθςθ εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολφκλωνοι. διατομισ 25 mm².  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 45  100,00%  



 

 
      Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ γυμνοφ πολφκλωνου χάλκινου αγωγοφ, 
περιλαμβανομζνων όλων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, 
ακροδζκτεσ, πζδιλα, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των 
μετριςεων και ελζγχων. 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) γυμνοφ χάλκινου αγωγοφ    
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,70      
 
 

ΙΔ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΘΕΝΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

 

A.T.: ΙΔ.1  
 
ΑΣΗΕ Ν8768.6.4  Σθλεφωνικό καλϊδιο UTP 100, τφπου Riser 25ηευγο χαλκοφ cat6.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Τθλεφωνικό καλϊδιο UTP 100, τφπου Riser 25ηευγο χαλκοφ cat6., δθλαδι προμικεια και 
προςκόμιςθ υλικϊν και μικρουλικϊν επι τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ για πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,22      
 

A.T.: ΙΔ.2  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8993.8.100.1  

Καλϊδιο εγκατάςταςθσ 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν αντίςταςθσ 100 Ω 
κατθγορίασ 6.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Καλϊδιο εγκατάςταςθσ 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν αντίςταςθσ 100 Ω κατθγορίασ 6 για μετάδοςθ 
δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 250 MHz - εφαρμογζσ 1 Gigabit Ethernet). Δθλαδι προμικεια 
και προςκόμιςθ υλικϊν και μικρουλικϊν επι τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ για πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 1,46      
 

A.T.: ΙΔ.3  
 
ΑΣΗΕ Καλϊδιο Εγκατάςταςθσ FTP Καλϊδιο εγκατάςταςθσ 4 ςυνεςτραμμζνων 



 

Ν8993.8.200.1  ηευγϊν αντίςταςθσ 100 Ω κατθγορίασ 6 για μετάδοςθ δεδομζνων ςε 
υψθλζσ ταχφτθτεσ με εξωτερικι κωράκιςθ.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Καλϊδιο Εγκατάςταςθσ FTP Καλϊδιο εγκατάςταςθσ 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν αντίςταςθσ 100 Ω 
κατθγορίασ 6 για μετάδοςθ δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ με εξωτερικι κωράκιςθ, κατά τα λοιπά 
όπωσ ορίηονται από τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Ρλιρεσ, 
δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ υλικϊν και μικρουλικϊν επι τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ για 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 1,57      
 

A.T.: ΙΔ.4  
 
ΑΣΗΕ Ν8993.34.1  υγκεντρωτισ διχείρθςθσ δικτφου δομθμζνθσ καλωδίωςθσ (patch-panel) 

για καλϊδια χαλκοφ (UTP, FTP) 24 κζςεων, cat.6   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Συγκεντρωτισ διχείρθςθσ δικτφου δομθμζνθσ καλωδίωςθσ (patch-panel) για καλϊδια χαλκοφ (UTP, 
FTP) 24 κζςεων, cat.6, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ ςε rack 19  ins, διευκζτθςθ και 
ανάπτυξθ των τθλεφωνικϊν αγωγϊν και καλωδίων μζςα ςτο patch-panel, με τον ζλεγχο και τισ δοκιμζσ, 
με τα υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία γιά τθν παράδοςι του ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 123,87      
 

A.T.: ΙΔ.5  
 
ΑΣΗΕ Ν8993.40.1  Καλϊδιο Μικτονόμθςθσ Patch Cords cat6   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Καλϊδιο Μικτονόμθςθσ Patch Cords cat6, κατά τα λοιπά όπωσ ορίηονται από τθν Τεχνικι 
Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Ρλιρεσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ 
υλικϊν και μικρουλικϊν επι τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 m )  Μζτρο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 12,02      
 

A.T.: ΙΔ.6  
 
ΑΣΗΕ Ν8993.70.1  Switch τοπικοφ δικτφου με 24 κζςεισ Ethernet 10/100/1000Mbps 



 

ςφμφωνα με το πρωτόκολλο IEEE 802.3. 1000Base-SX   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 61  100,00%  
 
      Switch τοπικοφ δικτφου με 24 κζςεισ Ethernet 10/100/1000Mbps ςφμφωνα με το πρωτόκολλο IEEE 
802.3. 1000Base-SX. Κατά τα λοιπά όπωσ παρουςιάηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Ρεριλαμβάνεται θ μεταφορά του, θ τοποκζτθςι του και θ κζςθ του ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 797,92      
 

A.T.: ΙΔ.7  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8993.70.570.500  

Ικρίωμα (Rack) 19'', μεταλλικό, επίτοιχο διαςτάςεων 570 (Π) mm x 500 
(M) mm και φψουσ 12HU. Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ικρίωμα (Rack) 19'', μεταλλικό, επίτοιχο διαςτάςεων 570 (Ρ) mm x 500 (M) mm και φψουσ 12HU. 
Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Στο rack κα ςυμπεριλαμβάνεται ο 
απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ αςφαλείασ δθλαδι Θερμόμετρα και ανεμιςτιρεσ εξαεριςμοφ, κλζμμεσ για τθν 
γείωςθ των μεταλλικϊν μερϊν κακϊσ και ζνα πολφμπριηο πζντε κζςεων (230V, 50Ηz). Δθλαδι 
προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 335,04  

 
 

    

 

A.T.: ΙΔ.8  
 
ΑΣΗΕ 
Ν8993.70.900.800  

Ικρίωμα (Rack) 19'', μεταλλικό, επίτοιχο διαςτάςεων 900 (Π) mm x 800 
(M) mm και φψουσ 15HU. Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ικρίωμα (Rack) 19'', μεταλλικό, επίτοιχο διαςτάςεων 900 (Ρ) mm x 800 (M) mm και φψουσ 15HU. 
Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Στο rack κα ςυμπεριλαμβάνεται ο 
απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ αςφαλείασ δθλαδι Θερμόμετρα και ανεμιςτιρεσ εξαεριςμοφ, κλζμμεσ για τθν 
γείωςθ των μεταλλικϊν μερϊν κακϊσ και ζνα πολφμπριηο πζντε κζςεων (230V, 50Ηz). Δθλαδι 
προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    



 

 (Αρικμθτικϊσ): 655,04  
 
 
 
 
 
 

    

 
 

A.T.: ΙΔ.9  
 
ΑΣΗΕ Ν9500.100.1  Πρίηα RJ 45 ςτιβαρισ καταςκευισ για ςφνδεςθ με καλϊδιο U/UTP,  F/UTP, 

κατθγορίασ 6, UTP 1 ζξοδοσ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 61  100,00%  
 
      Ρρίηα RJ 45 ςτιβαρισ καταςκευισ για ςφνδεςθ με καλϊδιο U/UTP,  F/UTP, κατθγορίασ 6 και 
κατάλλθλθ για μετάδοςθ δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ (ζωσ 100 MHz),  UTP 1 ζξοδοσ. Δθλαδι 
προμικεια και προςκόμιςθ, μικροχλικά, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ για παράδοςθ ςε πλιρθ 
λειτουργεία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 14,90      
 

A.T.: ΙΔ.10  
 
ΑΣΗΕ Ν9732.100.1  Αναμεταδότθσ δεδομζνων ACCESS POINT μζςω πρωτοκόλλου WiFi μαηί με 

τροφοδοςία μζςω Ethernet (PoE)   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Αναμεταδότθσ δεδομζνων ACCESS POINT μζςω πρωτοκόλλου WiFi μαηί με τροφοδοςία μζςω 
Ethernet (PoE), δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, με τον ζλεγχο και τισ δοκιμζσ, με τα 
υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία γιά τθν παράδοςι του ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 648,32      
 
 

A.T.: ΙΔ.11  
 
ΑΣΗΕ 
Ν9999.200.11  

Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων αςκενϊν 
ρευμάτων (πρίηεσ λιψθσ ςθμάτων φωνισ και δεδομζνων και 
καλωδιϊςεισ) και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν 
επίβλεψθ του ζργου   

 



 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Εργαςία για τθν αποξιλωςθ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων αςκενϊν ρευμάτων (πρίηεσ λιψθσ 
ςθμάτων φωνισ και δεδομζνων και καλωδιϊςεισ) και μεταφορά τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από 
τθν επίβλεψθ του ζργου.(Τιμι ανθγμζνθ ςε ϊρεσ εργαςίασ ανα m²).   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 3,77      
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