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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει 
το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. 
Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

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

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

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
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πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους.

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

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

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

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

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

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

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

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2



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

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

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

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

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

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

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

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

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

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 πι, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
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(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΟ]),

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

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

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

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

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

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου.

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

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

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης.

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

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

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες.

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

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

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και
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λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 
μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από 
μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτηυένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με αά όοο μετάκληση
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(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

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

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραννιστηρίων. ανωνοί αποχέτευσης ουβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδευα, Ρ \/0  κ.λπ.

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

Ον /  Ομ

όπου Ον: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

Ομ: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως ϋΜ  θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών υε προκατασκευασυένες πλάκες τύπου Γ ΙΕ Χ Ο Ε ΙΙ ή 
αναλόνσυ

Γ ια πάχος Ον χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 πιπι), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 ητιπι, με βάση 
το λόγο:

ϋ Ν /12

όπου Ον: Τ ο πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε πιπι.

(3) Στενάνωση αρμών με ταινίες τύπου ΗΥΡΗΟΡΟΙΙ Ρ \/0

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

Βν / 240

όπου Βν: Τ ο πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε πιπι
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Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

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

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

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

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

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

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (οθίπθπίθά) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
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αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 
του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 
0,50 ιπ3.

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

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

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

Χειρολαβές

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

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

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

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

3. Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

4. Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

5. Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας

6. Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

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

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

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

9. Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

10. Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

11. Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
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12. Αναστολείς (βίορρθΓδ)

13. Αναστολείς θύρας - δαπέδου

14. Αναστολείς θύρας - τοίχου

15. Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

16. Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

17. Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

18. Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

19. Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

20. Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

21. Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, 
με Μαδίβτ Κογ

22. Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

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

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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

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

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά Ι<9 βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

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

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

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 πι. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
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στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται.

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

Είδος Συντελεστής
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60
Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
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■ Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία ττροελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως 
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι 
τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.

■ Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (θχΙγθ), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις 
με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

■ Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει 
την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να 
προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. 
Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να 
εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία.

■ Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: ΝαίυταΙ δίοπο ίίοοππρ 3πά δίαίτ 
- Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: ΝαίυταΙ δίοπο οΐ3άάίπ9 - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση ΟΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -  μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν -  μελανό
10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
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1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

Ε-Α ΙΡΕΤΙΚΩ Σ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

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

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

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 
άρθρου 61.30.
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Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 
με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συυπεοιλαυβάνουν 
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων.

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

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/πι3.1<πι

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 Κιτι 0,28
- απόσταση > 5 Κπι 0,21
Εκτός πόλεως

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 Κιπ 0,20
- απόσταση > 5 Κγπ 0,19
■ οδοί κακής βατότητας

- απόσταση < 5 Κιπ 0,25
- απόσταση > 5 Κπι 0,21

εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 Κγπ 0,22
- απόσταση > 3 Κπι 0,20
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη  
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου 
[*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες 
επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (τη3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε 
έκαστο άρθρο.
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Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα τη3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

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

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις 
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικώ ν πλακιδίων και μαρμάρων  
διαφόρων κατηγοριώ ν και ποιοτήτων).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

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

Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

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

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

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 
και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα 
και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, 
οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών 
χω ρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών 
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, 
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.
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Καθαίρεση πλινθοδομών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους, συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. Ακόμα στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 
φόρτωση επί αυτοκινήτου η μεταφορά και το πέταμα των άχρηστων υλικών. 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (ιπ3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ 17,70 (Ολονοάφυκ): δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά

ΑΤΟΕ 22.15

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισυένο σκυρόδευα

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με 
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 
και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Α.2 ΑΤΟΕ 22.15.01

Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισυού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Α.1 ΑΤΟΕ Ν 22.04.01

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (πι3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ 56,00 (Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ

Α.3 ΑΤΟΕ 22.15.02

Με γρήση κρουστικού εξοπλισυού υειωυένης απόδοσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών 
σε αυτά με χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων 
μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).
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Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση 
στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Έργου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (πι3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ 170,00 (Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα ευρώ

Α.4 ΑΤΟΕ 22.15.03

Με εφαρρονή τεχνικών αδιατάρακτηο κοπής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές 
απαιτήσεις ακρίβειας, ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε 
κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς 
εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, 
αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση 
στοιχείου και οι επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 
22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές 
απαιτήσεις ακρίβειας, ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε 
κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς 
εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, 
αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (πι) και ανά εκατοστό (οπι) βάθους κοπής 

ΕΥΡΩ 17.00 (Ολογράφως): δεκαεπτά ευρώ 

ΑΤΟΕ 22.21

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίγων παντός τύπου

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

Α.5 ΑΤΟΕ 22.21.01

Χωρίο να καταβάλλεται προσοχή νια την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρα (πι2)

ΕΥΡΩ 4,50 (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Α.6 ΑΤΟΕ 22.23

Καθαίρεση επιγρισυάτων
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων 
και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η 
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 
πι3/πι2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση 
επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 5,60 (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

Α.7 ΟΙΚ 22.30.01

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοινυάτων σε πλινθοδουές νια οπές επιφανείαο έωο 
0.05 πι2

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ -2261. Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση Ανοίγματος ( θύρας, παραθύρου κλπ ) Σε 
οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές 
αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων 
λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις 
θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 9,40 (ΟλονοάφωΟ: εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά 

Α.8 ΟΙΚ Ν 22.30.01

Διαπλάτυνση ή υενέθ. οπών ή φωλεών, ανεξ.επιθυυητής τελικής διάστασης 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ -2261. Α 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 5,40 (Ολονοάφως): πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 

ΑΤΟΕ 22.37

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδευα

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 πι σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή 
χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις 
θέσεις φορτώσεως.
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Για πλάτος αυλακιού έως 0.10 ιό 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 16,70 (ΟλονοάφωΟ: δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

ΑΤΟΕ 22.40

Διάνοιξη οπής ή (ρωλιάο σε άοπλο σκυρόδευα

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση 
των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφάνειας έως 0,50 πι2 
σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,25 ιπ. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης 
επιφάνειας ή επί στοιχείων μεγαλύτερου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα
22.10.01 ή 22.10.02.

Α.10 ΑΤΟΕ 22.40.01

Γ ια πάχος σκυροδέματος έως 0.15 τη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271Α 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 22.50 (ΟλονοάφωΟ: είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

Α.11 ΑΤΟΕ 22.40.02

Γ ια πάχος σκυροδέματος 0.16 έως 0.25 ιπ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272Α 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 28,00 (Ολονοάφως): είκοσι οκτώ ευρώ 

Α.12 ΑΤΟΕ 22.45

Αποξήλωση ξύλινων η σιδηρών κουφωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή 
πλαισίου

Α.9 ΑΤΟΕ 22.37.01
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ΕΥΡΩ 16.80 (Ολογράφως): δέκα έξη ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Α.13 ΑΤΟΕ 22.50

Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου 
ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς 
φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) πραγματικής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ 5,60 (ΟλονράφωΟ: πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

Α.14 ΑΤΟΕ 22.53

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού 
ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με 
την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 5,60 (ΟλονοάφωΟ: πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

Α.15 ΑΤΟΕ 22.54

Καθαίρεση οροφοκονιαυάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 9,00 (Ολονοάφυκ): εννέα ευρώ 

Α.16 ΑΤΟΕ 22.56

Καθαίρεση υεταλλικών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε 
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους.
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Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Κςβ βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

ΕΥΡΩ 0,35 (Ολογράφως): τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ

Α.17 ΑΤΟΕ 22.60

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες 
κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με 
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών 
αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ 2,20 (Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

Α.18 ΑΤΟΕ 22.61

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από υοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή νυψοσανίδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, 
οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρήσιμων υλικών και η 
μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ 2,70 (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά

ΑΤΟΕ 22.65

Αποξήλωση κινκλιδωυάτων

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και 
αποθήκευση των χρήσιμων υλικών.

Α.19 ΑΤΟΕ 22.65.02

Γ ια υεταλλικά κινκλιδώυατα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Κ<3) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
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ΕΥΡΩ 0,35 (Ολογράφως): τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ

ΑΤΟΕ 22.70

Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - 
υλικό πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του 
επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης 
φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων 
με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα 
είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και 
στηριγμάτων.

Α.20 ΑΤΟΕ 22.70.01

Για τοιγοπετάσυατα υε αμφίπλευρη επένδυση νυψοσανίδας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) μικτής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ 5,00 (Ολονοάφως): πέντε ευρώ 

Α.21 ΑΤΟΕ 22.70.02

Γ ια τοιγοπετάσυατα υε υεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) μικτής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ 6,20 (Ολογράφως): έξι ευρώ και είκοσι λεπτά 

Α.22 ΑΤΟΕ 22.70.03

Γ ια τοιγοπετάσυατα επιγρισυένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) μικτής επιφάνειας

ΕΥΡΩ 11,20 (Ολονοάφως): έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ
ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

Άρθρο ΟΔΟ Β-95 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 
ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
(Α ναθεω ρείτα ι με το άρθρο  ΟΔΟ 2412)

Στην τιμή μονάδος ττροβλέττονται οι ακόλουθες εργασίες:

• Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια 
(ιδιαίτερα στην περιοχή των αρθρώσεων ΘθγΡθγ).

• Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που 
οφείλεται στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

• Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.
Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή 
υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα 
διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης, αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του 
οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την προοδευτική ενανθράκωση του 
σκυροδέματος).

Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό 
τους) θα καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και 
χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν 
καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος 8α 2 1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων 
οπλισμού με πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με 
αναστολέα διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής 
προέλευσης, με εκτόξευση, μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί 
αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο (αάιπίχΙυΓβ), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών 
προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο 
και η συνεκτικότητα (οοπδίδίαηογ) του επισκευαστικού κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές 
των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα πρόσθετα, συμβατά με τα 
υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).

Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφάνειας του σκυροδέματος (αφού έχει 
ολοκληρωθεί οι ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση 
προστασίας στο σύνολο του περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, 
δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, 
παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και ρηγματωθεί.

Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (πιίρΓδίΪΓ^ 
οοτΓΟδίοη ίηήίόίίοΓδ).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές 
βαφές), υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. 
Εφαρμογή με ψεκασμό ή (τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

• Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα 
προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

• Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικό κονιώματα, πρόσθετα, βαφές 
κλπ) θα πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.
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• Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της 
επιτυχούς εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, 
φωτογραφικό υλικό κλπ).

• Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, 
εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.

• Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή 
εναλλακτικά η χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, 
αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις 
κ.ο.κ.)

• Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών
• Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον 

χειρισμό τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).
(προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) επιφάνειας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω
για τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.

Β.1 ΟΔΟ Β-95.1

Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόνω 
διάβρωσης οπλισυού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2412

Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίαςμικρότερο των 10,0 πι, με" σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών 
κονιαμάτων (επιφάνειας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) μικτής επιφάνειας

ΕΥΡΩ 86,50 (Ολονοάφως): ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΤΟΕ 50.15

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υνιεινής βιουηχανικής προέλευσης

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, 
βιομηχανικής προέλευσης, ύψους έως 2,20 πι, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης 
φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο 
τεχνικών στοιχείων.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση
- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.
- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 πιπι, με 
επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας
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- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙδΙ 304, με 
επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης
- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών 
συστημάτων, ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 ιπιπ 
-περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (ναοοηί/θηρδΟβά), με τα απαιτούμενα 
είδη κιγκαλερίας

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί 
τόπου του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή.

Γ.1 ΑΤΟΕ 50.15.01

Πετάσυατα συυπανή από συνθετικές ρητίνες, πάνουο 10 ηηιπ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τη2) πετάσματος

ΕΥΡΩ 190,00 (Ολονοάφως): εκατόν ενενήντα ευρώ

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

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

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

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

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

οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ

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

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

τύπου,

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:

- Γ ια οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων 
σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της 
άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα 
υλικά αυτά).

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

ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Γ.2 ΑΤΟΕ 71.21
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Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιυεντοκονίαυα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 Κρ τσιμέντου, 
πάχους 2,5 οιπ, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη 
στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιοσδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 ιπ από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 13,50 (Ολονοάφυκ): δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δ.1 62.10.40.01

Καλώδιο τύπου Η 05\Λ /-υ ,Ρ  (ΝΥΜ), ονομαστικής τάσης 300/500Ν/ μόνωση και 
μανδύα από Ρ \/0 , διατομής 3 x 1 , 5  πιπι2

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε 
κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου Η05\Λ/-υ, 
(μονόκλωνος αγωγός) Η05ΝΛ/-Ρ (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς 
με μόνωση και μανδύα από Ρ \/0 , περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, 
σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) καλωδίου

ΕΥΡΩ 2.30 (Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα λεπτά

Δ.2 62.10.40.02

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ Η05ΝΛ/-ΙΙ.Ρ (ΝΥΜ). ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500ν 
ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ ΡΥΟ διατουήο 3 χ 2.5 πιπι2

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε 
κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου Η05\Λ/-ΙΙ, 
(μονόκλωνος αγωγός) Η05ΝΛ/-Ρ (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς
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με μόνωση και μανδύα από Ρ \/0 , περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, 
σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) καλωδίου

ΕΥΡΩ 4.10 (Ολονοάφυκ): τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά

Δ.3 ΑΤΗΕ 8034.1

Σιδηροσωλήνας μαύρος υε ραφή διαυέτρου 1/2 ίηε

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Ι5 0  - ΜΕΟΙΙΙΜ βαρύς (πράσινη ετικέτα), 
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 
ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα

ΕΥΡΩ 13.61 (ΟλονοάφωΟ: δεκατρία ευρώ και εξήντα ένα λεπτά

Δ.4 ΑΤΗΕ Ν 8034.1

Ερνασία ( ιιικργκ  έκτασης) επισκ. Συντήο. Δικτύων υδρ.

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 4

Εργασία (μικρής έκτασης) επισκευής, συντήρησης, προσαρμογής, 
ανακατασκευής ή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης, θέρμανσης ή αποχέτευσης 
σε σημείο υπαρχουσών εν λειτουργία αντιστοίχων εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει

- Εργασίες επισκευών δοχείων πλύσεως (καζανάκια), κάθε τύπου, κρουνών 
και βρυσών καθώς και την τυχόν αντικατάσταση των αναλωσίμων στοιχείων 
τους (φίλτρα, χειρολαβές κ.λ.π.). Επίσης επισκευή βανών, καθαρισμό 
σωλήνων, στερέωση θερμαντικών σωμάτων κ.λ.π.
- Επισκευή διευθέτηση μικρού μέρους (ως 1πι), κάθε είδους σωληνώσεων 
(σιδηροσωλήνες, πλαστικές σωλήνες, σπιράλ κ.λ.π.) καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων (ρακορ κάθε είδους, ταυ, γωνίες κ.λ.π.).
- Προσαρμογή, διευθέτηση αλλαγή διέλευσης, στερέωση κάθε σημείου, 
δικτύων που χρήζει ανάλογης εργασίας.

Περιλαμβάνει όλα τα υλικά και μικρουλικά, καθώς και τα κάθε είδους εργαλεία ή 
ειδικά εργαλεία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 11.01 (Ολονοάφως): Έντεκα ευρώ και ένα λεπτό 

Δ.5 ΑΤΗΕ 8034.2
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Δ. 6

Δ.7

Σιδηροσωλήνας μαύρος υε ραφή διαυέτρου 3/4 ίπ5 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 4

Σιδηρσσωλήνας μαύρσς με ραφή ΙδΟ - Μ Ε ϋΙΙΙΜ  βαρύς (πράσινη ετικέτα), 
ταπαθετημένας πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. 
Συμπεριλαμβάνσνται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστσλές, 
ταύ, κλπ ενισχυμένες καρδσνάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα

ΕΥΡΩ 15,96 (Ολονοάφως): δεκαπέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 

ΑΤΗΕ Ν 8034.10.3

Αποξήλωση σιδηροσωλήνων και σωλ κάθε είδους έως 2 ίηε 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 4

Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους (μαύρων, γαλβανισμένων, ή πλαστικών) 
ή σωληνώσεων τύπου ευκάμπτου "σπ ιράλ” , διαμέτρου έως 2 ϊηδ, σε δίκτυο 
ύδρευσης, θέρμανσης/κλιματισμού ή πυρόσβεσης προς απόρριψή τους, 
αντικατάστασή τους ή διευθέτησής τους. Περιλαμβάνει :

- Την προεργασία και τα υλικά για ασφαλή την διακοπή των δικτύων.
- Την αποξήλωση των σωληνώσεων με τις τυχόν μονώσεις τους και όλων 
των ειδικών τεμαχίων επί αυτών καθώς και η απομάκρυνσή τους, σε σημείο 
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
- Την προετοιμασία του δικτύου για την τυχόν αντικατάσταση των σωλήνων 
με καινούργιες, αντίστοιχες σωληνώσεις.
- Δεν περιλαμβάνεται η αξία των νέων σωληνώσεων και των μονώσεων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα

ΕΥΡΩ 3,66 (ΟλονοάφωΟ: Τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά

ΑΤΗΕ Ν 8034.10.4

Αποξήλωση σιδηροσωλήνων και σωλ κάθε είδους άνω των 2 ίηε 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 4

Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους (μαύρων, γαλβανισμένων, ή πλαστικών) 
ή σωληνώσεων τύπου ευκάμπτου "σπιράλ” , διαμέτρου άνω των 2 ϊηδ, σε δίκτυο 
ύδρευσης, θέρμανσης/κλιματισμού ή πυρόσβεσης προς απόρριψή τους, 
αντικατάστασή τους ή διευθέτησής τους. Π ερ ιλαμβάνει:

- Την προεργασία και τα υλικά για ασφαλή την διακοπή των δικτύων.
- Την αποξήλωση των σωληνώσεων με τις τυχόν μονώσεις τους και όλων 
των ειδικών τεμαχίων επί αυτών καθώς και η απομάκρυνσή τους, σε σημείο 
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
- Την προετοιμασία του δικτύου για την τυχόν αντικατάσταση των σωλήνων 
με καινούργιες, αντίστοιχες σωληνώσεις.
- Δεν περιλαμβάνεται η αξία των νέων σωληνώσεων και των μονώσεων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα
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ΕΥΡΩ 5,51 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 

Δ.8 ΑΤΗΕ Ν 8034.10.9

Γαλβανισυένη διάτρητη σχάρας πάγους σχάρας 0,6 ηττη και πλάτους ΙδΟπιπι 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 21

Γαλβανισμένη διάτρητη σχάρας, (συνεχούς γαλβανίσματος) πάχους σχάρας 0,6 
πιπι και πλάτους 150πιπι, (τύπου διέλευσης καλωδιώσεων), τοποθετημένη επί 
οπουδήποτε δομικού στοιχείου και σε οποιοδήποτε ύψος εγκατάστασής της, 
οριζόντια ή κάθετα, για τη διέλευση πλαστικών σωληνώσεων ύδρευσης ή 
θέρμανσης.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά στερέωσης της σχάρας επί των δομικών 
στοιχείων, (κατάλληλοι πρόβολοι στερέωσης ή στηρίγματα τύπου Π από την 
οροφή ανάλογου τύπου με την σχάρα, καθώς και τις τυχόν ντίζες). Επίσης 
περιλαμβάνονται και οι κατάλληλες γωνίες κάθε είδους των εσχαρών.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά - που δεν περιγράφονται κατωτέρω, ανοιγμένα σε 
εργασία. Παράδοση ενός μέτρου δικτύου σχάρας, πλήρως εγκατεστημένο και σε 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 15,39 (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

Δ.9 ΑΤΗΕ Ν 8034.11

Επισκευή ή επιδιόρθωση μικρής έκτασης, σιδηροσωλήνων κάθε είδους 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 5

Επισκευή ή επιδιόρθωση μικρής έκτασης, σιδηροσωλήνων κάθε είδους (μαύρων 
ή γαλβανισμένων), οποιοασδήποτε διαμέτρου, από διαρροές ή φθορές, σε δίκτυο 
ύδρευσης, θέρμανσης/κλιματισμού ή πυρόσβεσης. Περιλαμβάνει :

- Την προεργασία και τα υλικά για ασφαλή την διακοπή των δικτύων.
- Την επισκευή των διαρροών των σωληνώσεων με την χρήση οιουδήποτε 
μέσου (συγκόληση ή κόλληση κάθε είδους, χρήση σαμαριού, χρήση ρακόρ 
κ.λ.π.).
- Όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια σύνδεσης ή αποκατάστασης διαρροών 
καθώς και τις απαραίτητες βαφές.
- Τις εργασίες επισκευών (ραφές) των σωληνώσεων.
- Δεν περιλαμβάνεται η αξία των τυχόν τεμαχίων νέων σωληνώσεων και των 
μονώσεων.

Τις δοκιμές του επισκευασμένου δικτύου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 16,52 (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 

Δ.10 ΑΤΗΕ Ν 8034.20

Εργασία εκκένωσης και επαναπλ. Δικτ. Ύδρευσης η θέρμανσης 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 26
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Δ.11

Δ.12

Δ.13

Δ.14

Εργασία εκκένωσης και ακολούθως επαναπλήρωσης εν λειτουργία ενός δικτύου 
ύδρευσης ή θέρμανσης κτηρίου για την εκτέλεση εργασιών, δηλαδή εργασία 
εκκένωσης ολόκληρου του δικτύου εγκατάστασης και ακολούθως μετά το πέρας 
των εργασιών, επαναπλήρωση αυτού και παράδοση της εγκατάστασης ύδρευσης 
(ή θέρμανσης) σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 44,04 (Ολονοάφωο): Σαράντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά

ΑΤΗΕ 8035.1

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό υαύρο διαυέτρου 1/2 ίπδ 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 6

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση 
κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 8,17 (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και δεκαεπτά λεπτά 

ΑΤΗΕ 8035.2

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό υαύρο διαυέτρου 3/4 ίπβ 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 6

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση 
κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 9,77 (Ολογράφως): εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

ΑΤΗΕ Ν 8040.6

Αποξήλ. Γ ια διευθέτηση και επισκευή σωλήνων 2-4 ίπ5 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 4
Αποξήλωση προς διευθέτηση, προσαρμογή ή και επεξεργασία και ακολούθως 
επανατοποθέτηση σιδηρών σωλήνων κάθε είδους, διαμέτρου 2 - 4  ίπε, σε 
υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης ή αποχέτευσης ομβρίων, 
ήτοι εργασία, αποκοχλίωσης των σωλήνων ή κόψιμο αυτών, αποξήλωση αυτών 
από τα στηρίγματα τους, επεξεργασία (κόψιμο με οξυγόνα, κολλήματα, 
προεκτάσεις, νέα πάσα, κ.λ.π.) και ακολούθως επανατοποθέτηση και 
προσαρμογή στο δίκτυο. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και 
τα βαψίματα των σωληνώσεων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 11,01 (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και ένα λεπτό 

ΑΤΗΕ Ν 8043.1.5
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Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως από σκληρό Ρ.ν.Ο. Πίεσης 6 αίπι διαμέτρου 
Φ 40 ητητ

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από Ρ \/0  ονομ. διαμέτρου Φ40ιτιπι 6 αίπι, με 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά 
τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί 
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 13,07 (Ολονοάφως): δεκατρία ευρώ και επτά λεπτά

Δ.15 ΑΤΗΕ Ν 8043.1.7

Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως από σκληρό Ρ.ν.Ο. Πίεσης 6 3ίιπ διαμέτρου 
Φ 100 ητητ

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από Ρ \/0  ονομ. διαμέτρου Φ100πιιπ 6 αίπι, με 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά 
τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την 
αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί 
τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 18,74 (Ολονοάφως): δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

Δ.16 ΑΤΗΕ Ν 8104.1

Βαλβίδα (βάνα) διακοπής σφαιρική υε χειρολαβή Φ 1/ 2"

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα (βάνα) διακοπής σφαιρική με χειρολαβή, Φ 1/2", ολικής παροχής, 
κατάλληλη για δίκτυο ύδρευσης ή θέρμανσης, ορειχάλκινη, με σώμα από 
σφηρύλατο ορείχαλκο, μηχανισμό ασφαλείας με στυπιοθλήπτη και ΤβίΙοη, 
χειρολαβή και λαβή από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, παξιμάδι ασφαλείας, 
σφαίρα ορειχάλκινη επιμεταλλωμένη, επιμετάλλωση με επιχρωμίωση (Νίκελ και 
Χρώμιο), μέγιστης πίεσης 25 όατ, θερμοκρασίας λειτουργίας έως 120°Ο ηταχ. 
Πλήρως τοποθετημένη σε κάθε είδους δίκτυο πλαστικών ή χαλύβδινων 
σωληνώσεων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, παραδοτέα σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 13,33 (Ολονοάφως): Δέκα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 

Δ.17 ΑΤΗΕ Ν 8104.2

Βαλβίδα (βάνα) διακοπής σφαιρική υε χειρολαβή, Φ 3/4"
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα (βάνα) διακοπής σφαιρική με χειρολαβή, Φ 3/4", ολικής παροχής, 
κατάλληλη για δίκτυο ύδρευσης ή θέρμανσης, ορειχάλκινη, με σώμα από 
σφηρύλατο ορείχαλκο, μηχανισμό ασφαλείας με στυπιοθλήπτη και ΤθίΙοη, 
χειρολαβή και λαβή από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, παξιμάδι ασφαλείας, 
σφαίρα ορειχάλκινη επιμεταλλωμένη, επιμετάλλωση με επιχρωμίωση (Νίκελ και 
Χρώμιο), μέγιστης πίεσης 25 03Γ, θερμοκρασίας λειτουργίας έως 120°Ο πΐ3χ. 
Πλήρως τοποθετημένη σε κάθε είδους δίκτυο πλαστικών ή χαλύβδινων 
σωληνώσεων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, παραδοτέα σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 14.26 (Ολονοάφυκ): Δέκα τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Δ.18 ΑΤΗΕ Ν 8104.3

Βαλβίδα (βάνα) διακοπής σφαιρική υε χειρολαβή, Φ 1"

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 11

Βαλβίδα (βάνα) διακοπής σφαιρική με χειρολαβή, Φ 1", ολικής παροχής, 
κατάλληλη για δίκτυο ύδρευσης ή θέρμανσης, ορειχάλκινη, με σώμα από 
σφηρύλατο ορείχαλκο, μηχανισμό ασφαλείας με στυπιοθλήπτη και ΤβίΙοη, 
χειρολαβή και λαβή από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, παξιμάδι ασφαλείας, 
σφαίρα ορειχάλκινη επιμεταλλωμένη, επιμετάλλωση με επιχρωμίωση (Νίκελ και 
Χρώμιο), μέγιστης πίεσης 25 03Γ, θερμοκρασίας λειτουργίας έως 120°Ο ητοχ. 
Πλήρως τοποθετημένη σε κάθε είδους δίκτυο πλαστικών ή χαλύβδινων 
σωληνώσεων, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, παραδοτέα σε πλήρη 
λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 16.32 (Ολονοάφυκ): Δέκα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

Δ.19 ΑΤΗΕ Ν 8107.1

Αποξήλωση βαλβίδας ( βάνναο ) κάθε είδους Φ 1Χ; ευ κ  και Φ1 ίπ5 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 11

Αποξήλωση βαλβίδας ( βάννας ) ορειχάλκινης από εγκατάσταση ύδρευσης ή 
θέρμανσης δηλαδή εργασία αποκοχλίωσης από το δίκτυο, διευθέτηση των άκρων 
και απομάκρυνση προς απόρριψη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 3,67 (Ολογράφως): Τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

Δ.20 ΑΤΗΕ Ν 8107.2

Αποξήλωση βαλβίδαο ( βάνναο ) κάθε είδους διαυέτρου άνω των Φ1 ίηε 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 26
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Αποξήλωση βαλβίδας ( βάννας ) ορειχάλκινης από εγκατάσταση ύδρευσης ή 
θέρμανσης δηλαδή εργασία αποκοχλίωσης από το δίκτυο, διευθέτηση των άκρων 
και απομάκρυνση προς απόρριψη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 5,14 (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά 

Δ.21 ΑΤΗΕ Ν 8131.2.1

Σφαιρικός γωνιακός διακόπτης 1/2  X ενδεικτικού τύπου ΟΙΜ 45 ΟΙΜΒΕΚΙΟ 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 4

Σφαιρικός γωνιακός διακόπτης Ύι X Τ4’ ενδεικτικού τύπου ΟΙΜ 45 ΟΙΜΒΕΒΙΟ, 
ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού διακόπτη, 
η διευθέτηση όλων των παροχών και η μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 22.02 (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και δύο λεπτά 

Δ.22 ΑΤΗΕ Ν 8141.2.2

Αναυικτήρας - υπαταρία θερυού ψυγρόυ ορειγ/επιχρωυιου 1/2 ίηε 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 11

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 
1/2 ίπδ, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 60,62 (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά

Δ.23 ΑΤΗΕ Ν 8151.1

Αντικατάσταση Λεκάνης αποχωρητηρίου υε νέα, από Πορσελάνη Υψ. Πιέσεως 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ14

Αντικατάσταση Λεκάνης αποχωρητηρίου με νέα, από Πορσελάνη Υψ. Πιέσεως 
Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, υψηλής πίεσης, δηλαδή λεκάνη και υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, επί τόπου εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιός λεκάνης, η 
διευθέτηση όλων των παροχών ή της αποχέτευσης και η μεταφορά των 
προϊόντων αποξήλωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 155,74 (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τέσσερα 
λεπτά
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Αντικατάσταση νιπτήρα υε νέο νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42 X 
56 οπι

Δ.24 ΑΤΗΕ Ν 8160.2

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 17

Αντικατάσταση νιπτήρα με νέο νιπτήρα πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( 
σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ϊηδ στηρίγματα, 
χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέος σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού νιπτήρα, η 
διευθέτηση όλων των παροχών ή της αποχέτευσης και η μεταφορά των 
προϊόντων αποξήλωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 175,97 (Ολονοάφως): Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά 
λεπτά

Δ.25 ΑΤΗΕ Ν 8160.4

Είδη υνιενής \Λ/0 Α.Μ.Ε.Α.

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 17

Είδη υγιενής κατάλληλα για τοποθέτηση σε λουτρό με προδιαγραφές για χρήση 
από για Άτομα με Μειωμένη Κινητικότητα (ΆΜΚ) πλήρη ήτοι:

-Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 X 56 εκ., πλήρης με βαλβίδα 
(σταγγιστήρα) επιχρωμιωμένη, πώμα επιχρωμιωμένο με μηχανισμό ανάσυρσης, 
σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ίηδ στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά 
εξαρτήματα.Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85 μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος 
του και 0.70 μ. για το κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος. Τα
0.70 μ. ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε 
περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του 
χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Είναι δυνατόν να επιλεγεί νιπτήρας μεταβλητού 
ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθμίζει ανάλογα με τις ανάγκες του. Ο νιπτήρας 
τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται 
στην ίδια ευθεία με την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση μεταξύ του 
άκρου της Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 31 λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει να είναι 
περίπου 0.10 μ. και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0.25 μ., έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η χρήση του νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο.
-Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Ευρω παϊκού1 (καθήμενου) τύπου 
χαμηλής πιέσεως πλήρης, δηλαδή λεκάνη, καζανάκι χαμηλής πιέσεως, διπλό 
κάλυμμα λεκάνης, και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Το ύψος της 
λεκάνης πρέπει να είναι 0.45 μ. για να διευκολύνεται η μετακίνηση του χρήστη 
από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0.30 μ. από 
την επιφάνεια του καλύμματος. Ενα καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο 
χειρισμό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι δυνατόν να την υποκαταστήσει. Τα 
κατάλληλα στηρίγματα για ΆΜΚ σύμφωνα με τις προδιαγραφές.Δίπλα στη λεκάνη 
αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους περίπου 0.75 μ. και με το
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επάνω μέρος της σε ύψος 0.70 μ. από το δάπεδο. Η διάμετρος μιας τέτοιας 
χειρολαβής είναι 30 χιλ.- 40 χιλ. (1 1/2" περίπου).
-Θήκη χαρτιού καθαρισμού, σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει 
μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο - φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μονόχειρες. 
-Σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο θα 
διαθέτει κομβίο έκτακτης ανάγκης ΆΜΕΆ τοποθετημένο χαμηλά μέσα στο ννο 
συνδεδεμένο με οπτικοακουστικό επαναλήπτη εξωτερικά του ννο. 
Περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, υλικά και μικροϋλικά, η προμήθεια και 
εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
- Μπαταρία νιπτήρα, αναμικτική, τύπου "κομμωτηρίου", με κινητό "τηλέφωνο" - 
ντους και με χειριστήρια τύπου μοχλού (όχι σφαιρικά).
-Επίσης τοποθετείται μπαταρία αναμικτική με ξεχωριστό τηλέφωνο ντουζ με 
διακόπτη ρομπότ σπιράλ πιέσεως με πλέγμα 120οπι, περιστρεφόμενο κωνικό 
παξιμάδι ΑΝΤΠΛΛ/ΙδΤ, με στήριγμα ΆΜΕΆ.
Περιλαμβάνονται όλα τα λοιπά απαιτούμενα μικρούλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για παράδοση σε λειτουργία, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς καθώς και την οδηγία ΥΠΕΧΩΔΕ "Σχεδιάζοντας για όλους".

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 925,16 (Ολογράφως): εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά

Δ.26 ΑΤΗΕ Ν 8165.1.2

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 οιτι, υιας σκάφης 
διαστάσεων περίπου 35X40X20 οπι, υήκους 1,20 πι

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΆΜ 17

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 οπι, μιας σκάφης 
διαστάσεων περίπου 35X40X20 ογπ, μήκους 1.20 πι, πλήρης με βαλβίδα 
(στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγματα, 
δηλαδήνεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 90,00 (Ολονράφως): ενενήντα ευρώ

Δ.27 ΑΤΗΕ Ν 8179.2

Κάθισυα λεκάνης πλαστικό με κάλυυυα χρώυατος λευκού 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΆΜ 18

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού, κατάλληλο για το κάθε 
είδος και τύπου υπάρχουσας λεκάνης τουαλέτας, πλήρως τοποθετημένο και 
προσαρμοσμένο στην λεκάνη. Υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρως 
τοποθετήσεως. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απόρριψη του παλαιού 
καθίσματος λεκάνης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 22,97 (Ολονράφως): Είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
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Δ.28 ΑΤΗΕ Ν/8205

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός νουώ σεακ 6 Κα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, 
μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 31,00 (Ολογράφως): τριάντα ένα ευρώ 

Δ.29 ΑΤΗΕ Ν/8206

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα. Φορητός νομώσεως 5 Κα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή 
προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 77,50 (Ολογράφως): εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά

Δ.30 ΑΤΗΕ Ν/8208

Ολοκληρωμένο Σύστημα πυρανίχνευσης τοπικού πίνακα 4 ζωνών και 
ολοκληρωμένο σύστημα φωτισμού ασφαλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Περιλαμβάνει:

1. Πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης για τον υπόψη χώρο. Περιλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστον, πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, τις απαραίτητες φαροσειρήνες 
συναγερμού, τους απαραίτητους ανιχνευτές καπνού -  κατ’ ελάχιστο 30, τις 
απαραίτητες καλωδιώσεις μετάδοσης σημάτων, συσσωρευτές για κανονική 
λειτουργία τουλάχιστον για 30πιίη υπό συνθήκες έλλειψης τάσης δικτύου, τους 
απαραίτητους εύκαμπτους ή ευθείς σωλήνες προστασίας καλωδιώσεων, τα 
απαραίτητα κομβία συναγερμού -  κατ’ ελάχιστο 3.

Επίσης περιλαμβάνονται :
- Η πλήρης τοποθέτηση και ηλεκτρολογική σύνδεση του συστήματος σε 
τοίχο ή οροφή.
- Η αποσύνδεση και αποξήλωση των τυχόν παλαιών ανάλογων 
συστημάτων και η μεταφορά τους προς κατάλληλη απόρριψη
- Η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση του συστήματος καθώς και όλες οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις

2. Ολοκληρωμένο σύστημα εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας
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Τα απαραίτητα φωτιστικά ασφαλείας τύπου ΟΗ-310/121/90, κατ’ ελάχιστο 28, 
συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας ενδεικτικού τύπου Ο ΙΥΜ ΡΙΑ  ΕΕΕΟΤΠΟΝΙΟδ, 
κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους (έως 40 °0), λευκά ΕΕϋ, με τάση 
τροφοδοσίας 220- 240\/ ΑΟ / 50-60 Ηζ, αυτονομία 90 πιίη, βαθμό προστασίας 
περιβλήματος ΙΡ 40, με δοκιμαστικό πλήκτρο (ΤΕδΤ), μπαταρία Νικελίου -  
Καδμίου (Νί -  Οά) 3,6 ν/600πιΑίτ επαναφορτιζόμενη, με ενσωματωμένο φορτιστή, 
προστασία μπαταρίας από υπερφόρτιση - πλήρη αποφόρτιση και ενδεικτικό Ι_Εϋ 
φόρτισης. Επάνω στο φωτιστικό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής 
ενδεικτικής πινακίδας σήμανσης δΡ-114 (προτυπωμένη με αυτοκόλλητα βέλη, 
που να μπορούν να κολληθούν σε κάθε πλευρά, ώστε να δείχνουν την επιθυμητή 
κατεύθυνση). Τα Φωτιστικά Ασφαλείας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61547, ΕΝ 60598-2-22, ΕΝ 60598-1. 
Στο φωτιστικό ασφαλείας περιλαμβάνοντα ι:

- Η πινακίδα σήμανσης, που θα είναι προτυπωμένη, κατάλληλη για 
σταθερή προσαρμογή στο φωτιστικό ασφαλείας και με δυνατότητα επιλογής 
της επιθυμητής κατεύθυνσης.
- Η πλήρης τοποθέτηση και ηλεκτρολογική σύνδεση του φωτιστικού 
σώματος σε τοίχο ή οροφή και όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις.
- Η αποσύνδεση και αποξήλωση των τυχόν παλαιών φωτιστικών σωμάτων 
ασφαλείας και η μεταφορά τους προς κατάλληλη απόρριψη.

Το φωτιστικό ασφαλείας θα διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας και 
απαραίτητα δήλωση συμμόρφωσης.

3. Όλα τα παραπάνω ολοκληρωμένα συστήματα, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης 
και λειτουργίας τους θα είναι σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που περιγράφονται στις Ε.ΤΕ.Π. και ελλείψει 
αυτών στις Π.Ε.ΤΕ.Π. και θα έχουν την απόλυτη έγκριση της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. Όλα τα ανωτέρω συστήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, μετά τις απαραίτητες δοκιμές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 2700.00 (Ολονοάφως): δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ

Δ.31 ΑΤΗΕ Ν 8232.1.2

Σωλήνας ηλεκτρικών νοαυυών πλαστικός ίσιος, εσωτερικής διαμέτρου Φ13 

Κωδικός Αναθ.: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ίσιος, εσωτερικής διαμέτρου Φ13, 
ορατός ή εντοιχισμένος, με αντοχή σε συμπίεση 750 -  1250 Νί και σε κρούση >.2 
ύουίθ (κατά ΙΕ060614.01), για χρήση σε θερμοκρασιακό εύρος -25 °0  έως +60 
°0, που δεν διαδίδει τη φλόγα για ί<30 5βο, βαθμού στεγανότητας ΙΡ65, δηλαδή 
σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια καμπύλα ή ίσια και μικρο-υλικά 
σύνδεσης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα 

ΕΥΡΩ 3,53 (Ολογράφως): τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 

Δ .32 ΑΤΗΕ Ν 8232.1.3
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Σωλήνας ηλεκτρικών γραυυών πλαστικός ίσιος, εσωτερικής διαυέτρου Φ16

Κωδικός Αναθ.: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ίσιος, εσωτερικής διαμέτρου Φ16, 
ορατός ή εντοιχισμένος, με αντοχή σε συμπίεση 750 -  1250 Νί και σε κρούση >2 
ϋουίθ (κατά ΙΕ060614.01), για χρήση σε θερμοκρασιακό εύρος -25 °0 έως +60 
°0, που δεν διαδίδει τη φλόγα για 1<30 5βο, βαθμού στεγανότητας ΙΡ65, δηλαδή 
σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια καμπύλα ή ίσια και μικρο-υλικά 
σύνδεσης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα

ΕΥΡΩ 4.43 (Ολονοάφως): τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά

Δ.33 ΑΤΗΕ Ν 8232.2.1

Σωλήνας ηλεκτρικών νοαυυών πλαστικός εύκαυπτος (σπιράλ), εσωτερικής 
διαυέτρου Φ 11

Κωδικός Αναθ.: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός εύκαμπτος (σπιράλ), εσωτερικής 
διαμέτρου Φ11, ορατός ή εντοιχισμένος, με αντοχή σε συμπίεση 750 -  1250 Νί 
και σε κρούση >2 ϋουίβ (κατά ΙΕ060614.01), για χρήση σε θερμοκρασιακό εύρος 
-25 °0  έως +60 °0, που δεν διαδίδει τη φλόγα για ΐ<30 5θο, βαθμού στεγανότητας 
ΙΡ65, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια καμπύλα ή ίσια και 
μικρο-υλικά σύνδεσης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα

ΕΥΡΩ 3,36 (Ολονοάφως): τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά

Δ.34 ΑΤΗΕ Ν 8232.2.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραυυών πλαστικός εύκαυπτος (σπιράλ), εσωτερικής 
διαυέτρου Φ13

Κωδικός Αναθ.: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός εύκαμπτος (σπιράλ), εσωτερικής 
διαμέτρου Φ13, ορατός ή εντοιχισμένος, με αντοχή σε συμπίεση 750 -  1250 Νί 
και σε κρούση >2 ύουίθ (κατά ΙΕΟ60614.01), για χρήση σε θερμοκρασιακό εύρος 
-25 °0  έως +60 °0, που δεν διαδίδει τη φλόγα για ί<30 560, βαθμού στεγανότητας 
ΙΡ65, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια καμπύλα ή ίσια και 
μικρο-υλικά σύνδεσης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνα

ΕΥΡΩ 3,49 (Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά
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Δ.35 ΑΤΗΕ 8530.2

Κλιματιστική μονάδα, αερόαιυκτη ίηνθίΙβΓ τουλάγ.5,8Κ\/ν (17.790ΒΤυ/ίττ)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 32

Κλιματιστική μονάδα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαιρούμενη, αερόψυκτη 
τεχνολογίας ίπνβιΙθΓ, εττίτοιχη (περιλαμβανομένων της εσωτερικής και εξωτερικής 
μονάδας).

Απόδοση ψύξης τουλάχιστον 5,8Κ\Λ/ ή 17.790 ΒΤυ/δτ (Ονομ).
Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον 6,7 Κ\Λ/ ή 22.860 ΒΤυ/Ιπ (Ονομ.). 
Ονομαστικής απόδοσης ΕΕΚ τουλάχιστον 3,2 και ΟΟΡ τουλάχιστον 3,6, 

και ενεργειακής κλάσης (θέρμανση και ψύξη), τουλάχιστον Α. Η κλιματιστική 
μονάδα θα περιλαμβάνει την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική 
μονάδα :

Με κατάλληλη ροή του αέρα - για την ψύξη και την θέρμανση (ενδεικτικά : 
Κυκλοφορία αέρα Εσωτ. / Εξωτ. 700/2000 πί3/Ιί )

Με χαμηλό θόρυβο για - εσωτερικής μονάδας - στην ψύξη και στην 
θέρμανση (ενδεικτικά για ΥΨ/Ονομ/Χαμ, στα επίπεδα των <50/<40/<30 άΒΑ).

Που χρησιμοποιεί οικολογικό ψυκτικό μέσο ΗΡΟ-410Α (Π-410Α, με 
μηδενική επίδραση στο στρώμα του όζοντος).
Η μονάδα θα είναι αρίστης ποιότητας, εξ’ ολοκλήρου συναρμολογημένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής και στην συναρμολόγηση τους θα περιλαμβάνονται οι 
εσωτερικές σωληνώσεις του ψυκτικού υγρού, οι εσωτερικές καλωδιώσεις καθώς 
και ο πίνακας ελέγχου, ηλεκτρικής παροχής και οι σχετικές διατάξεις ελέγχου 
έτοιμα για εγκατάσταση και λειτουργία.
Η μονάδα θα έχει υποβληθεί στο εργοστάσιο κατασκευής, στους 
προβλεπόμενους ελέγχους και θα έχει ελεγχθεί λεπτομερώς όσον αφορά την 
στεγανότητα για απώλειες ψυκτικού υγρού.
Η κλιματιστική μονάδα, θα είναι τεχνολογίας ίηνθτίθΓ, δηλαδή θα προσαρμόζει την 
αποδιδόμενη ισχύ ανάλογα με την πραγματική ζήτηση, ενώ θα προσαρμόζει 
συνεχώς την ψυκτική και θερμική του ισχύ για να επιτύχει την επιθυμητή 
θερμοκρασία στο χώρο. Επιπρόσθετα το ίηνβτίθΓ, μειώνει το χρόνο 
επανεκκίνησης της μονάδος δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να επιτευχθεί η 
επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου ταχύτερα. Αμέσως μόλις η θερμοκρασία αυτή 
επιτευχθεί το ίηνστίστ εξασφαλίζει τη διατήρησή της.
Άλλα τεχνικά στοιχεία και πλήρης εγκατάσταση
Η μονάδα θα διαθέτει επιλογές για εικοσιτετράωρο προγραμματισμό, έλεγχο 
ταχύτητας του ανεμιστήρα στην εσωτερική μονάδα, έλεγχο επιθυμητής 
θερμοκρασίας χώρου, έλεγχο θέσης περσίδων κ.λ.π.
Η κλιματιστική μονάδα θα διατεθούν με τα ασύρματα τηλεχειριστήριά της και τις 
μπαταρίες λειτουργίας της.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 
τοποθέτησης και στερέωσης τόσο των εξωτερικών όσο και της εσωτερικών 
μονάδων, των μεταξύ τους συνδέσεων και παράδοση του κλιματιστικού 
μηχανήματος σε πλήρη και άριστη λειτουργία. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται : 

Όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά επί οιουδήποτε δομικού στοιχείου, 
καθώς και η πλήρης αποκατάστασή τους.

Όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά για κάθε είδους σωληνώσεων 
(ψυκτικών υγρών, αποχέτευσης κ.λ.π.).

Όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά για την πλήρη 
ηλεκτρολογική σύνδεση (ανάπτυξη ηλεκτρολογικών δικτύων, κανάλια, 
ηλεκτρολογικοί πίνακες κ.λ.π.) των μονάδων.

Οι απαραίτητες αρχικές ρυθμίσεις των μονάδων και η πλήρη ενημέρωση, 
για την λειτουργία τους, στους χρήστες.
Διασφάλιση ποιότητας
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Η απόδοση του μηχανήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μετριούνται 
και πιστοποιούνται κατά Ευτονσπί.

Η κατασκευή του μηχανήματος συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και οδηγίες :
Ρτθδδυτθ Εςυίρπίθηί ϋίτθοίίνβ (ΡΕϋ) 97/23/ΟΕ
Μαοίτίπθτγ όίτβοίίνβ (Μ ϋ) 2006/42/ΟΕ
Ι_ονν νοΙΙαρθ ϋίτθοίίνΘ (IV ) 2006/95/ΟΕ
ΕΙθοίΓοΜΒρηθίίο ΟοπιρβίίόίΙίίγ Οίτβοίίνθ (ΕΜΟ) 2004/108/ΟΕ
ΕΙθθίπο3ΐ Μ3θήίηθΓγ δ3ίθίγ 5ί3ηά3Γά ΕΝ 60204-1
και θα φέρει σήμανση ΟΕ.
Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας, θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ΙδΟ 
9001:2008 καθώς και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ΙδΟ 14001:2004. 
Οι μονάδες, πριν την παράδοση τους θα έχουν υποβληθεί στο εργοστάσιο σε 
πλήρη σειρά δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511, υπό συνθήκες φορτίου 
και θα παραδοθούν πλήρης με το απαραίτητο ψυκτικό μέσο και έλαιο λίπανσης 
στις απαιτούμενες ποσότητες.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 986,41 (ΟλονοάφωΟ: Εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 

Δ.36 ΑΤΗΕ Ν 8557.10.1

Αποξήλ. παλιάς απλής διαιρούμενης κλιματιστικής ή ί3Π οοίΙ 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 32

Αποξήλωση παλιάς και σε αχρηστία, απλής διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδος 
επίτοιχης ή οροφής, ή τοπικής κλιματιστικής μονάδας (Ϊ3Π οοίΙ) οποιουδήποτε 
τύπου ή μεγέθους, από οποιοδήποτε δομικό στοιχείο του κτηρίου.
Περιλαμβάνει :

- Την απαραίτητη προετοιμασία για την αποξήλωση της παλιάς 
κλιματιστικής μονάδος.
- Την αποξήλωση των τυχόν διαιρούμενων τμημάτων της.
- Την μεταφορά της και απόρριψή της στο κατάλληλο σημείο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
- Την αποκατάσταση των τυχόν ζημιών στα δομικά στοιχεία ή στα ηλεκτρικά 
και λοιπά δίκτυα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 14,07 (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά

Δ.37 ΑΤΗΕ Ν8732.20

Εργασία μικρής επισκ, διευθέτησης, μετατόπισης ή αποκατάστασης ενός ηλ 
σημείου

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 41

Εργασία μικρής έκτασης, επισκευής, διευθέτησης, μετατόπισης ή αποκατάστασης 
ενός ηλεκτρολογικού σημείου ή ηλεκτρολογικής γραμμής (φωτιστικό σώμα κάθε 
είδους, υλικά ασφαλείας ηλεκτρικού Πίνακα, ρευματοδότες κάθε είδους, 
διακόπτες, μπουτόν κ.λ.π.), οιουδήποτε κτηριακού στεγασμένου χώρου. 
Π ερ ιλαμβάνει:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 40



-Την μετάβαση επί τόπου του συνεργείου των τεχνιτών, προς επιθεώρηση και 
π ιστοποίηση της ηλεκτρολογικής βλάβης ή του είδους της εργασίας.
-Την αποκατάσταση της βλάβης ή την διευθέτηση του ηλεκτρολογικού σημείου ή 
την μετατόπιση του ηλεκτρολογικού σημείου και ακολούθως την αναγκαία δοκιμή 
του σημείου που επισκευάστηκε, διευθετήθηκε ή μετατοπίστηκε.
- Ό λ α  τα υλικά και μικρουλικά για τις ανωτέρω εργαίες.

Δεν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους καλωδιώσεις, κανάλια, σωλήνες, καθώς και 
οι διακόπτες, ρευματοδότες κ.λ.π.
Όλα τα υλικά και Μικρουλικά και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 44,04 (Ολονοάφυκ): Σαράντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά 

Δ.38 ΑΤΗΕ Ν 8733.1.5.1

Κανάλι ηλεκτρικών - σύστηυα καναλιών τύπου Ισαταπά Ρ ΙΡ  πιοποόΐοο 105x50 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 41

Κανάλι ηλεκτρικών - σύστημα καναλιών -  τύπου ίορΓσηά ϋ1_Ρ πιοηοόΐοο 105X50 

Περιλαμβάνει :

Α) Τα κανάλι με το καπάκι του.

Β) Όλα τα ειδικά εξαρτήματα, τεμάχια σύνδεσης, τεμάχια και υλικά τοποθέτησης, 
τεμάχια καναλιού αλλαγής διεύθυνσης, τις γωνίες, διαχωριστικό ασθενών 
ρευμάτων και τα ειδικά τεμάχια στήριξης των καλωδίων.

Γ) Όλα τα υλικά και μικρουλικά στήριξης και τοποθέτησης των ανωτέρων σε 
οποιοδήποτε δομικό στοιχείο και σε οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου και για 
οποιαδήποτε διαδρομή.

Πλήρως τοποθετημένο και εγκαταστημένο για καλωδιώσεις κάθε είδους αγωγών. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 21,11 (Ολονοάφως): εικοσιένα ευρώ και έντεκα λεπτά 

Δ.39 ΑΤΗΕ 8735.2.1

Κυτίο διακλάδωσης διαυέτρου Φ70 

Κωδικός Αναθ.: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, διαμέτρου Φ70, δηλαδή κυτίο 
και μικρο-υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 3,90 (Ολονοάφως): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
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Κυτίο διακλάδωσης διαστάσεων 80X80 γπγπ

Δ.40 ΑΤΗΕ 8735.2.2

Κωδικός Αναθ.: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, διαστάσεων 80X80 γπγπ, 

δηλαδή κυτίο και μικρο-υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
σύνδεσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 4.78 (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

Δ.41 ΑΤΗΕ Ν 8768.1.1

Καλώδιο δικτύου ΙΙΤΡ, Οαί 6, 4 ζευγών 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 48

Καλώδιο δικτύου ΙΙΤΡ, Οαί 6, τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών 100 Οίιιπ, 
με εξωτερικό μανδύα από Ρ \/0  και πολύκλωνους (δίταπάΘά) αγωγούς, 24 Α\Λ/0, 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 1.10 (ΟλονοάφωΟ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Δ.42 ΑΤΗΕ Ν 8798.4.4

Κατανεμητής καλωδίων Ραίοίι ΡαηβΙ 24-ροάδ ΙΙΤΡ ϋα ΐθ

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61

Κατανεμητή καλωδίων Ραίοή ΡαηβΙ 24-θυρών, πλάτους 19” , για τοποθέτηση σε 
ικρίωμα (ΡαοΚ) 19” , και ύψους 111. Στο μπροστινό μέρος θα διαθέτει 24 Ρώ-45 
θύρες (θηλυκά Ρύ-45 ίηίθίΤβοβδ), ενώ στο πίσω μέρος θα φέρει επαφές ΙΟΟ-110. 
Δηλαδή προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και σύνδεση ραίοΗ ραηοΙ εντός ΓαοΚ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών (βίδες, οαόΐο 
ίίβδ, Ι30βΐδ, ]3θΚ υίρ 03ί 6 κλπ) και εργασίας πλήρους τοποθέτησης, ελέγχου, 
δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 140,00 (Ολονράφως): εκατόν σαράντα ευρώ

Δ.43 ΑΤΗΕ Ν 8809.2.1.1

Μηχανισμός Διακόπτη ενός στοιχείου απλός τύπου Ι_θαΓ3ηά, νια σύνθεση 
λειτουργιών, και τοποθέτηση σε κανάλι κανάλι τύπου Ιοαταπά ΡΙ_Ρ ητοηοδίοο

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 53
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Διακόπτης μονός χωνευτός σε κανάλι πλαστικό ενδ. τύπου Μοδοίο Ιθ9Γ3πά 
πλήρης, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, με το πλαίσιο στήριξης 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 8,77 (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

Δ.44 ΑΤΗΕ Ν 8809.2.1.2

Μηχανισμός Διακόπτη Μπουτάν φωτινός τύπου Ιβαταπά, για τοποθέτηση σε 
κανάλι κανάλι τύπου ί-βοτβηά Ρ!_Ρ πιοηοόΐοο

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 53

Διακόπτης πιεστικού κομβίου, χωνευτός σε κανάλι πλαστικό ενδ. τύπου Μοδοίο 
Ιθρταηά πλήρης, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, με το πλαίσιο 
στήριξης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 13,85 (Ολονοάφως): δεκατρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Δ.45 ΑΤΗΕ Ν 8809.2.1.3

Μηχανισμός Διακόπτη δύο στοιχείων απλός τύπου ί-βαταηά, νια σύνθεση 
λειτουρνιών, και τοποθέτηση σε κανάλι κανάλι τύπου ί-θαταηά ΡΙ_Ρ πιοηοόΐοο

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 53

Διακόπτης διπλός χωνευτός σε κανάλι πλαστικό ενδ. τύπου Μοδοίο ίορταης) 
πλήρης, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, με το πλαίσιο στήριξης 
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 10.00 (Ολονοάφως): δέκα ευρώ

Δ.46 ΑΤΗΕ Ν 8809.2.1.4

Μηχανισμός Διακόπτη δύο στοιχείων αλέ ρετούρ τύπου ΙοαταηςΙ, νια σύνθεση 
λειτουργιών, και τοποθέτηση σε κανάλι κανάλι τύπου Ιθ ά κη ς ! Ρ ΙΡ  πιοηοόΐοο

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 53

Διακόπτης διπλός αλέ ρετούρ, χωνευτός σε κανάλι πλαστικό ενδ. τύπου Μοδοίο 
ίθρΓβηά πλήρης, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, με το πλαίσιο 
στήριξης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ 10.00 (Ολογράφως): δέκα ευρώ
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Δ. 47

Δ.48

Δ.49

Δ.50

Πρίζα δικτύου ΡώΙ45 - ΙΙΤΡ  ΟΑΤ6 δύο στοιχείων τύπου ί_βςΐΓ3ηά, για σύνθεση 
λειτουργιών, και τοποθέτηση σε κανάλι κανάλι τύπου Ι-βαΓαηϋ ΡΙ_Ρ ιποηοδίοο

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 53

Διπλή πρίζα Ρύ45 Οαί. 6 ΙΙΤΡ  πλαστικού καναλιού, χωνευτή, ενδ. τύπου Ιθ9Γ3ηό 
Μο53 ϊο, με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 25,00 (Ολονοάφως): είκοσι πέντε ευρώ 

ΑΤΗΕ Ν 8827.3.2.1

Ρευματοδότης υονός στεγανός 5 0 Η ΙΙΚ Ο  τύπου ΐΘατβηά. Μοεαίο, 4 στοιχείων 
κατάλληλος νια τοποθέτηση σε κανάλι τύπου ΙβατΒηά ΡΙ_Ρ πιοηοδίοο

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης σούκο 10Α διπλός, χωνευτός σε κανάλι πλαστικό ενδ. τύπου 
Μθ53ίο Ι_69Γ3ηά πλήρης με το πλαίσιο στήριξης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 12.67 (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

ΑΤΗΕ Ν 8915.1.2

Μικροαυτόυατος ασφάλισης ηλ. γραυυών, 10Α 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος δια ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών, ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ 
κατάλληλος δια τοποθέτησιν εντός πίνακα διανομής μετά της αναλογούσας 
δαπάνης δ ι’ αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας δια πάσης φύσεως μονωτικά 
στηρίγματα και λοιπάς εσωτερικός διατάξεις του πίνακα ως και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως επί του πίνακος.
Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ μονοπολικός 
εντάσεως 10 Α.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 9,07 (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και επτά λεπτά 

ΑΤΗΕ Ν 8915.1.3

Μικροαυτόυατος ασφάλισης ηλ. γραυυών. 16Α 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55

ΑΤΗΕ Ν 8809.2.1.5
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Μικροαυτόματος δια ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών, ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ 
κατάλληλος δια τοποθέτησιν εντός πίνακα διανομής μετά της αναλογούσας 
δαπάνης δ ι’ αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας δια πάσης φύσεως μονωτικά 
στηρίγματα και λοιπάς εσωτερικός διατάξεις του πίνακα ως και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως επί του πίνακος.
Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ μονοπολικός 
εντάσεως 16 Α.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 10,04 (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και τέσσερα λεπτά 

Δ.51 ΑΤΗΕ Ν 8973.4.2

Αποξήλωση υπαρχόντων φωτιστικών σωυάτων 

Κωδικός Αναθεώρ. ΗΛΜ 60

Αποξήλωση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων. Περιλαμβάνει την αποξήλωση 
των κάθε είδους φωτιστικών σωμάτων, με την χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος 
είναι απαραίτητο, σε οποιοδήποτε σημείο και δομικό στοιχείο βρίσκονται, την 
κατάλληλη μόνωση και εργασία μονώσεως και τακτοποίηση των καλωδίων 
τροφοδοσίας, την μεταφορά και ασφάλιση των προϊόντων αποξήλωσης και των 
φωτιστικών σωμάτων με ασφάλεια σε χώρο επιλογής της επίβλεψης, καθώς και 
αποκατάσταση των κάθε είδους τυχόν ζημιών κατά την αποξήλωση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 5,10 (ΟλονοάφωΟ: Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά

Δ.52 ΑΤΗΕ Ν 8973.4.3

Αποξήλωση υπαρχόντων Καλωδίων, καναλιών και ηλεκτρολονικών 
σωληνώσεων.

Κωδικός Αναθεώρ. ΗΛΜ 60

Αποξήλωση υπαρχόντων Καλωδίων, καναλιών και ηλεκτρολογικών 
σωληνώσεων. Περιλαμβάνει την αποξήλωση των καλωδίων και των καναλιών ή 
σωλήνων τους, αφού προηγηθεί κατάλληλη εργασία αποσύνδεσή τους, τις 
κατάλληλες μονώσεις, την τακτοποίηση των άκρων τους, την μεταφορά και 
απομάκρυνσή τους από τον χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Περιλαμβάνει επίσης την πλήρη αποκατάσταση των δομικών στοιχείων που 
υφίστανται ζημία κατά την αποξήλωση των παραπάνω (καλωδίων, καναλιών, 
σωλήνων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 1,70 (ΟλονοάφωΟ: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Δ.53 ΑΤΗΕ Ν8973.4.22

Εργασίες αποκατάστ. (ένωσης) κουυένων καλωδιώσεων 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ60
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Εργασίες αποκατάστασης (ένωσης) κομμένων ή βραχυκυκλωμένων 
καλωδιώσεων παροχής ισχυρών ρευμάτων κάθε είδους και σε οποιοδήποτε 
σημείο της εγκατάστασης.
Περιλαμβάνει :
-Την αποκατάσταση της βλάβης (ένωση) του καλωδίου με κατάλληλη σύνδεση με 
κλέμα ή κατάλληλη μούφα χυτορητίνης υψηλής αντοχής ανάλογα με το είδος του 
καλωδίου, το περιβάλλον διέλευσης και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης 
του έργου.
-Τον ηλεκτρολογικό έλεγχο της σύνδεσης πριν και μετά την εργασία 

αποκατάστασης και όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς εκτέλεση της εργασίας 
(διακοπή παροχής και επαναλειτουργία)
-Δεν περιλαμβάνει τις κάθε είδους καλωδιώσεις που είναι απαραίτητες για την 
ένωση και αποκατάσταση της βλάβης.
Όλα τα παραπάνω υλικά και μικρουλικά και καλωδιώσεις θα παραδωθούν σε 
πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 11.01 (Ολονοάφυκ): Έντεκα ευρώ και ένα λεπτό

Δ.54 ΑΤΗΕ Ν 8993.11.3

Επιδαπέδιο Ικρίωυα (ΡοοίΟ 19" ύαιουρ 421)

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 61

Επιδαπέδιος κατανεμητής δικτύου Ρ?30ΐ< 19" 421) σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές με μία εμπρόσθια πόρτα ρίοχί-ρίοεε και κλειδαριά ασφαλείας, 
βοηθητική χειρολαβή ανοίγματος πόρτας, αποσπώμενα πλαϊνά (2), καλύμματα με 
κλειδαριές ασφαλείας & αποσπώμενο οπίσθιο κάλυμμα πλάτης, σχάρα 
διελεύσεως καλωδίων, επιλογή πολλαπλών εισόδων (άνω-κάτω) για την εύκολη 
διέλευση των καλωδίων, εξαερισμούς, έτοιμες αναμονές στην άνω βάση για 
τοποθέτηση 1 έως 4 ανεμιστήρων, βίδες γείωσης χαλκού (2), επιδαπέδια βάση 
υπερύψωσης με θέση για φίλτρο εξαερισμού, πρόβλεψη πρόσθετης τοποθέτησης 
για βοηθ. ρόδες καθώς και δυνατότητα επέκτασης ωφέλιμου εσωτερικού βάθους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 360,00 (Ολογράφως): τριακόσια εξήντα ευρώ

Δ.55 Α Τ Η Ε  Ν 9051 .31 .8

Μετατροπή ανελκυστήρα σε ΑΜΕΑ 

Κ ω δικός α να θεώ ρησ ης : ΗΛΜ  63 

Η μετατροπ ή π ερ ιλαμβάνει:

- Α π οξήλω σ η  τω ν 4 θυρω ν με νέες  α υτόμ α τες  τηλεσ κοπ ικές , ηλεκτρον ικά  
ελεγχόμενες  απ ό μηχαν ισ μ ό  ίηνθάθΓ, με καθαρό άνο ιγμα  τουλάχ ισ τον  
85οπι, οι οπ ο ίες θα δ ιαθέτουν φ ώ τοκουρτίνες  α σ φ α λε ία ς  και όχι απ λό  
φ ω τοκύτταρο.
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- Τ ρ ο π ο π ο ίησ η  της υφ ισ τάμ ενης  καμπ ίνας και μετα τόπ ισ ης  της εντός  του 
φ ρεατίου  π ρ οκε ιμ ένου  να τοπ οθετηθούν  οι π ρ ο α να φ ερ θε ίσ ες  π όρτες. Η 
σ υγκεκρ ιμ ένη  τρ οπ οπ ο ίησ η  π ερ ιλα μβ ά νει όλα τα απ α ρα ίτη τα  εξαρτήματα  
α σ φ α λο ύς  σ τήρ ιξης  της κα μπ ίνας  εντός  του φ ρεατίου  (π.χ. αντιρ ιδες  κ.λπ .), 
την α π οκατά σ τα σ η  του εσ ω τερ ικού  της καμπ ίνας σ την  αρχ ική  της μορφή, 
καθώ ς και την τοπ οθέτησ η  νέα ς  αντιολ ισ θητικής  επ ίσ τρ ω σ ης  στο δάπ εδο.

- Π λήρη εγκα τάσ τα σ η  σ υσ τή μ α τος  «κλειδώ ματος»  του τελευτα ίου  ορόφ ου 
(3ος), ώ σ τε να είνα ι α νεξάρτητος.

-Α π οξήλω σ η  υφ ισ τάμενου  ηλεκτρ ολογ ικού  π ίνακα  του ανελκυσ τήρ α  με 
νεο  π ίνα κα  ώ σ τε να εξυπ ηρ ετούντα ι οι νέες  α π α ιτήσ ε ις  λειτουργίας.

Π ερ ιλαμβάνοντα ι όλες οι α π α ιτούμ ενες  εργασ ίες, δ ιαπ λάτυνσ η  θυρώ ν, 
καλω δ ιώ σ εις  και μ ικροεξαρτηματα , ώ σ τε να π α ρ α δ οθ ε ί π λήρω ς 
λε ιτο υ ρ γ ικό ς  έπ ειτα  απ ό τους  α π α ρα ίτη τους  ελέγχους και π ισ τοπ ο ιήσεις , 
σ ύμ φ ω να  με το π ρότυπ ο  ΕΝ 8120 και όπ ω ς ορ ίζει η ισ χύουσ α  νομοθεσ ία .

Ο εγκα τασ τά της  να έχει π ισ τοπ ο ίησ η  150 και τα υλικά  -  εξαρτήμ ατα  που 
θα χρ ησ ιμ ο π ο ιη θο ύν  να φ έρουν σήμανσ η  ΟΕ.

Η π α ρ α π ά νω  μετατροπ ή δεν π ερ ιλα μβ ά νει αλλαγή  μονάδας ισχύος, καθώ ς 
η ανυψ ω τική  ικανότητα  ε ίνα ι επ αρκής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Δ.56 ΟΙΚ-Α 77.67.1

Χ ρω υατισ υο ί σω ληνώ σεω ν γενικά έω ς 1 "

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.2 

Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1”

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

ΕΥΡΩ 1.35 (Ολονοάφακ): Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

Δ.57 ΟΙΚ-Α 77.67.2

Χρωυατισυοί σωληνώσεων γενικά από 1 1/4" εώο 2"

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 11/4” έως 2 ”

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

ΕΥΡΩ 2,25 (ΟλονοάφωΟ: Δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
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Δ.58 ΟΙΚ-Α 77.67.3

Χρωυατισυοί σωληνώσεων γενικά από 2 1/2 " εά κ  3"

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.6 

Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 " εώς 3" 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

ΕΥΡΩ 3,40 (Ολονράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

Δ.59 ΟΙΚ-Α 77.67.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων νενικά από 3 " εώς 4"

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.8 

Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 " εώς 4"

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

ΕΥΡΩ 4.50 (ΟλονοάφωΟ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΤΟΕ 72.47

Αρμοκάλυπτρα

Επικάλυψη αρμρύ διαστρλής δαπέδων, αραφών ή ταίχων με αρμακάλυπτρα, 
βιομηχανικής πραέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική 
πρόταση ταυ Αναδόχου, συναδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδια ταυ 
προϊόντος, αποία στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού 
με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό 
(ενδεικτικού τύπου ΡΙ_ΕΧΟΕΙ_Ι_ ή αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου 

Ε.1 ΑΤΟΕ 72.47.01

Αουοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 ιππι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7346 

ΕΥΡΩ 39.00 (Ολονοάφως): τριάντα εννιά ευρώ 

Ε.2 ΑΤΟΕ 72.47.02

Αουοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 ηηητ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7346

ΕΥΡΩ 56,00 (Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ

ΑΤΟΕ 73.26

Επενδύσεις τοίγων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε 
υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 Κρ τσιμέντου και 0,04 ιπ3 
ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το 
πολύ 1 ιπιπ, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 
Κρ και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφάνειας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ
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Επενδύσεις τοίχων υε πλακίδια πορσελάνης 15x15 οιτι, υε χρήση κονιαμάτων

Ε.3 ΑΤΟΕ 73.26.01

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε 
υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 Ι<9 τσιμέντου και 0,04 ιπ3 
ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το 
πολύ 1 γπ γπ , με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 
Κρ και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου 
του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφάνειας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 33,50 (Ολονράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
ι

ΑΤΟΕ 73.33

Επιστρώσεις δαπέδων υε κεραμικά πλακίδια

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

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

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

Ε.4 ΑΤΟΕ Ν 73.33.04

Επιστρώσεις δαπέδων υε πλακίδια Ο ΡΟ ϋΡ 4, διαστάσεων 90X15 οπι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
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Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1 ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "Ο ΡΟ υΡ 4", 
διαστάσεων 90x15 οπι, τύπου ξύλου, σε απόχρωση φυσικού δρύ και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 Επ ενδύσεις με 
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 
πιιπ, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 Ι<9 τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 Κρ τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός 
της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης 
τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 36,00 (Ολονοάφυκ): τριάντα έξι ευρώ 

Ε.5 ΑΤΟΕ Ν 73.33.05

Επιστρώσεις δαπέδων υε πλακίδια Θ ΡΟ ϋΡ 4, διαστάσεων 60X60 οπι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1 ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "Ο ΡΟ ΙΙΡ  4", 
διαστάσεων 60x60 οπι, τύπου μωσαϊκού, ανοιχτής απόχρωσης και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με 
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 
πιπι, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 Κρ τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 Κρ τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός 
της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης 
τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2)

ΕΥΡΩ 36,00 (Ολονοάφως): τριάντα έξι ευρώ 

Ε.6 ΑΤΟΕ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραυικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και 
διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 πιιπ, στερεούμενα με 
τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
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ΕΥΡΩ 4,50 (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΣΤ.1 ΑΤΟΕ 61.06

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους η πλευράς 160 πιιπ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, 
με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 ητιητ, ποιότητας 8235ϋ, οποποιωνδήποτε 
λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) 
με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 
τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με 
χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση ΟΕ).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Κρ) κατασκευής

ΕΥΡΩ 2.80 (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

ΣΤ.2 ΑΤΟΕ 61.12

Γωνιόκρανα προστασίας ακυών τοιγοπετασυάτων από νυψοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 3,90 (Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

ΣΤ.3 ΑΤΟΕ 61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ 3,90 (Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

ΣΤ.4 Ν ΑΤΟΕ 62.46

Γκαραζόπορτα μεταλλική τυλινόυενη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ηλεκτρικών τηλεχειριζόμενων γκαραζόπορτων, 
ασφαλείας, οποιονδήποτε διαστάσεων, τυλιγόμενων (ρολλών), από αρθρωτά 
χαλύβδινα προφίλ γκρί χρώματος, με κουτί προφύλαξης του μηχανισμού, 
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του 
προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό 
πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 Κρ τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, 
και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πλήρωσής και η εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, 
τουλάχιστον τέσσερα τηλεχειρηστήρια (2 ανά μηχανισμό) και δύο επιτοίχεια 
κομβία χειρισμού.
Όλα τα παραπάνω υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο ((<ρ)

ΕΥΡΩ 16,80 (Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

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

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, 
ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και 
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή 
κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών 
(ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο 
πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 53



διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 ιτιτη, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων 
μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 πιπι, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 πιιπ (εκτός αν ορίζονται 
μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και
λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 πιπι
ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 πιπι) και η 
στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και 
γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο,

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των 
διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του 
ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (Τ2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου:

Τ2 = Τ1 χ (\/2 / [1,10 χ V I]), όπου V I ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος 
στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και ν 2  ο νέος.

Γ ια τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα 
απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, 
στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων 
χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, 
οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια 
κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν 
προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι 
καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (Μ δϋδ : ΜαίβπαΙ δα ίθ ίγ  ϋα ία δάθβί) του προμηθευτού του. Το 
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα 
του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

ΑΤΟΕ 54.46

θύρες ξύλινες πρεσσαριστές

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

Ζ.1 ΑΤΟΕ 54.46.02

Με κάσσα υπατική, πλάτους έως 23 οπι.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2).

ΕΥΡΩ 123.00 (Ολογράφως): εκατόν είκοσι τρία ευρώ

Ζ.2 ΑΤΟΕ 56.21

Πάγκος από άκαυστη φοουάικα ενδεικτικού τύπου ΡυΡΟΡΑΕ 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου ΡυΡΟ ΡΑΙ. πάχους 32 πιπι 
και πλάτους 90 οπι περίπου, που περιλαμβάνει: α) Το στοιχείο του πάγκου 
συνολικού πάχους 32 πιπι και πλάτους 90 οπι, με επικάλυψη από άκαυστη 
φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία Ρ \/0  πάχους 3 πιπι με στρογγυλευμένες 
ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή 
με κατάλληλη συμβατή κόλλα, β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο 
διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου 
νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη, γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών 
(επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. Πλήρως περαιωμένη 
εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και 
τα κατασκευαστικά σχέδια.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιτι2).

ΕΥΡΩ 28,00 (Ολονράφως): είκοσι οκτώ ευρώ 

Ζ.3 ΑΤΟΕ 56.23

Ερυάρια κουζίνας επί δαπέδου υή τυποποιηυένα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 οιπ, με "κουτιά" 
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 πιπι, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη 
ή φορμάικα, πάχους 1,0 πιιπ, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από Ρ \/0  
πάχους 3 πιπι, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα 
και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

• Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους
8 πιπι

• Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0
πιιπ), συνολικού πάχους 18 ή 20 πιιπ ανάλογα με το πλάτος τους, με 
περιθώριο από ταινία Ρ \/0  πάχους 3 πιπι στα εμφανή σόκορα με 
στρογγυλευμένες ακμές.

• Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε 
χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (ιπίη πάχος 1,0 ητιπι), συνολικού 
πάχους 18 πιπι, με περιθώρια από ταινία Ρ \/0  πάχους 3 πιητ με 
στρογγυλευμένες ακμές.

• Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών 
μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και 
ρυθμιζομένων.

• Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από 
πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία

• Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 πιπι από νοβοπάν με επένδυση 
μελαμίνης πάχους 1,0 πιπι.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ 225,00 (ΟλονοάφωΟ: διακόσια είκοσι πέντε ευρώ 

Ζ.4 ΑΤΟΕ 56.24

Ερμάρια κουδίναο κρευαστά επί τοίχου, υή τυποποιημένα
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 οητ, με 
"κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 ιπιπ, αμφίπλευρα επενδυμένα με 
μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 πιιπ, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα 
από ταινίες Ρ \/0  πάχους 3 πιπι, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 
ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

■ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
■ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους
8 πιπι
■ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 πιπι), 
συνολικού πάχους 18 ή 20 πιπι ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από 
ταινία Ρ \/0  πάχους 3 πιπι στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.
■ Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε
χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (ητίπ πάχος 1,0 πιπι), συνολικού πάχους 
18 πιπι, με περιθώρια από ταινία Ρ \/0  πάχους 3 πιπι με στρογγυλευμένες 
ακμές.
■ Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών 
μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και 
ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ 180.00 (Ολονοάφως): εκατόν ογδόντα ευρώ
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ΑΤΟΕ 76.01

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με 
στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή 
μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Ζ.5 ΑΤΟΕ 76.01.02

Υαλοπίνακες διαφανείς πάγους 4,0 πιπι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7603

Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 4,0 πιιπ, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με 
πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 22,00 (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ

ΑΤΟΕ 76.35

Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου δοουπί

Υαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο τύπου 3Ε01ΙΗΙΤ, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-09-00 "Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας", με τους 
μεντεσέδες, τους μηχανισμούς, το κλείθρο, την σούστα δαπέδου, τις 
χειρολαβές και λοιπά εξαρτήματα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και την 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης

Ζ.6 ΑΤΟΕ 76.35.02

Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάγους 10,0 πιπι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7626.2 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 280.00 (Ολονράφως): διακόσια ογδόντα ευρώ

ΑΤΟΕ 77.80

Χρωυατισυοί επί επιφανειών επιχρισμάτων υε νοώυατα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, 
χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02- 00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των
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επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Ζ.7 ΑΤΟΕ 77.80.01

Εσωτερικών επιφανειών υε χρήση χρωμάτων. ακρυλικής στυρενιοακρυλικιίο  
ακρυλικήρ ή π ολυβ ινυλικ ίκ  βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, 
χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, 
αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2)

ΕΥΡΩ 9,00 (Ολογράφως): εννέα ευρώ

Ζ.8 ΑΤΟΕ 77.15

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων νια χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως 
νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 1,70 (Ολογράφως): ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Ζ.9 ΑΤΟΕ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών η 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών".
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Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πί2)

ΕΥΡΩ 6.70 (Ολονοάφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

ΑΤΟΕ 77.84

Χρω υατισυοί επιφανειών νυιροσανίδων υε γρώυα υδατικός διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή σελ. 27 ειδικής γάζας στις 
συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της 
γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο 
στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 
Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Ζ.10 ΑΤΟΕ 77.84.02

Χρωυατισυοί επιφανειών νυιροσανίδων με σπατουλάρισυα της επιφάνειας 

ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων (με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας) 
με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής 
γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των 
πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και 
διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο- 
ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 12,40 (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 

Ζ.11 ΑΤΟΕ 78.05.01

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάγους 12,5 ητιοι 

Κ ω δ ικός Α να θεώ ρησ ης  Ο ΙΚ  7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, 
με σήμανση ΟΕ,για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν 
ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 πι 2 , επί σκελετού ή μη 
(ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Επισημαίνεται ότι 
στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 
από 0.72 τη 2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται 
με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ( η 2)
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ΕΥΡΩ 13,00 (Ολογράφως): δεκατρία ευρώ 

Ζ.12 ΑΤΟΕ 78.05.04

Γυψοσανίδες ανθυνρές. επίπεδες, πόνους 12,5 ιηιτι

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, 
με σήμανση ΟΕ,για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν 
ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 πι 2 , επί σκελετού ή μη 
(ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Επισημαίνεται ότι 
στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 
από 0.72 πι 2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται 
με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 15,50 (Ολονράφως): δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

Ζ.13 ΑΤΟΕ 78.05.13
Προσαύξηση τιυής των νυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε 
περίπτωση χρησιυοποίησης ετοίυων φύλλων ευΒαδού υικροτέρου από 0,72 
πι2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 1,10 (Ολονράφως): ένα ευρώ και δέκα λεπτά

ΑΤΟΕ 78.10

Τσιυεντοσανίδες

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 πιπι, οποιουδήποτε σχήματος και 
διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση ΟΕ, τοποθετημένες σε 
κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των 
αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης.

Ζ.14 ΑΤΟΕ 78.10.02

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 πιπι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πι2)

ΕΥΡΩ 31,50 (Ολονράφως): τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Ζ.15 ΑΤΟΕ 79.55

θερυο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάυβακα πάχους 50 πιπι
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες 
ορυκτοβάμβακα πάχους 50 ιπιπ, πυκνότητας 80 (<9/πί3, με ή χωρίς στερέωση 
αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ 14,00 (ΟλονοάφωΟ: δεκατέσσερα ευρώ

=άνθη 1 0 - 0 1  -2019 

Οι ΣυντάΙ

Κωστούλα 
Θεοδωροπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Κομοτηνή 10-01 -2019 

Γ ια το Τμήμα Μελετών

Θωμάς Μαρκόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Κομοτηνή 10-01-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΤΕ

Ελένη Βατσιτσή 
Πολιτικός Μηχανικός

Γ εράσ^οςΜΜττοφίλιος 
Μηχ/γδς Μηχ/κος ΤΕ
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