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 σελ. 2                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 

έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περι-

γράφονται 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 ∆ηµοπράτησης.  

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 µή 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 φυ-

σικό 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 προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς 

τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγ-

γισής 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 πλεοναζό-

ντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβα-

νοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµο-

πράτησης.  

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α-

ΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. σικ 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 ασφα-

λιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, 

επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενεια-

κού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων 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 αλλοδα-

πού 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 προβλέ-

πεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργα-

στήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.  
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1.1.5. Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον προ-

βλέπονται 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, κτι-

ριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λει-

τουργικές 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 Υπηρε-

σία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

περιπτώσεις:  

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

(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή 

άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.  

1.1.6. 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.  

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 έ-

λεγχοι 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, βοη-

θών 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 αποµά-

κρυνσή 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 προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν 

προσωρινών αποθέσεων και εηαναφορτώσεων 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 
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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, 

∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ 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, γεωτε-

χνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, 

είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγµένα 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 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(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 σηµατοδό-

τηση 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 αποµά-

κρυνση 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 τριγω-

νοµετρικού 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 ε-

µποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, 

υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

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 επιµε-

τρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµε-

τρητικών 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 οριζονηονραφιών 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 προ-
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στατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προ-

βλέπεται 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 έρ-

γου, 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 προσω-

ρινών 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 κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 

εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερηυστριοφόρων 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 εργοτα-

ξιακές 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 (κατα-

βολή 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 επι-

στρώσεων 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 εργα-

σιών. 

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 δηµο-

πράτησης.  

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,  
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(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 Οφέ-

λους 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 υπο-

χρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, α-

σφάλιστρα, 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 λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προ-

βλέπεται 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 ετοιµότη-

τας, 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 Περι-

βαλλοντικούς Όρους.  

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχή-

µατα 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 περι-

λαµβάνονται στο άµεσο κόστος.  

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµ-

φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

(9) Για φόρους.  

(10) Για εγγυητικές.  

(11) Ασφάλισης του έργου. (12) Προσυµβατικού σταδίου.  

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.  

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατο-

οικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτε-

ταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφ-

θείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).  

(β) Χρονικώς συνnρτηµένα 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 εγκατα-

στάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)  
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(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλει-

στικής 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 ad hoc µετάκληση  

(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 επιχείρη-

σης 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 Τιµολο-

γίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:  

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ 

Για ονοµαστική διάµετρο ΟΝ χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντι-

στοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστα-

σίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο 

παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

 όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

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

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

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος ΟΝ χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου 

(12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 

12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου 

(240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 

mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 
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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 σχε-

τικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

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

2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1. Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και 

των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 

εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

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

την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 

δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξα-

γωγή 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 Περι-

γραφικό Τιµολόγιο. 

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

στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµο-

λογίου 

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 πε-

ριλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.  

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

 

2.2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχω-

µατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

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

αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµέ-

νος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα 

(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

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

µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 

του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m³. 

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

ριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 

MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 

300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

2.2.2. ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και 

να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
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Χειρολαβές 

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

(µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτεί-

ται. 

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

(µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

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

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

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

ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

 Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

 Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

 Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

 Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

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

σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

λειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

 Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

 Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

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

 Αναστολείς (stoppers) 

 Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

 Αναστολείς θύρας - τοίχου 

 Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

 Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

 Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

 Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

 Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

 Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

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

µάτων 

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προ-

βλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα 

του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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

στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες 
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επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατί-

ζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

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

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

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

και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα 

είδη χρωµατισµών.  

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

του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

"Γενικοί Όροι". 

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

µατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελού-

νται 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 εργατοτε-

χνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων 

κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφά-

νεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κου-

φώµατος (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: 

 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε υαλοπίνακες 

οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας 

 

 α) µε κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 2,30 

 β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 2,70 

 γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές  

 µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύ-

ψους κάσσας θύρας 

 

 α) µε κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 1,90 

 β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 2,30 

 γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια  

 α) µε κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 1,00 

 β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 1,40 

 γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 
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4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, 

γερµανικού) πλην ρολλών 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστά-

σεων σιδηρού πλαισίου 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες:  

 α) µε µιαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 2,80 

 β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 

 γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 1,00 

 δ) µε κινητά υαλοστάσια κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά:  

 α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 1,00 

 γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά:  

 α) απλού ή σύνθετου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσύνθετου σχεδίου 1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα:   

 Πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια βάσει των πινάκων συντελε-

στών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κά-

ποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα κοιτά-

σµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιό-

τητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανά-

λογα µε τα χαρακτηριστικά τους. 

Για το λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως 

τιµή “φατούρας” που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκο, εξαιρετικής ποιότητας (extra), 

σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. 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 διά-

θεσης 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 χαρακτη-

ριστικά του µαρµάρου. 

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπιµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση 

µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 : 

Natural stone flooring and stair – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για δάπεδα και σκάλες – Απαιτήσεις και 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 : Natural stone cladding – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις και 

να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
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2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 

14 Αράχωβας καφέ 

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

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

 

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
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Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα 

άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε 

το άρθρο 78.05. 

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

άρθρου 78.12. 

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

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

χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές 

προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 

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

 

2.2.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) όπως αυτό καθορίζεται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την 

Εγκύκλιο αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

θα γίνει απολογιστικά και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείµενες ‘’Περί ∆ηµοσίων 

Έργων ‘’ διατάξεις. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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

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

προϊόντων. 

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της 

µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m³.km 

 

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0.28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (α-

σφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 
0,03 
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Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου 

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

Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογι-

σµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βά-

σεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρη-

σης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην 

καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 

ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προ-

σαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατη-

γοριών και ποιοτήτων). 

Γ. Επισηµαίνεται ότι, όπου στο παρόν τιµολόγιο αναφέρεται ο όρος ενδεικτικός τύπος, δεν αποτελεί δέσµευση συγκε-

κριµένου εταιρικού τύπου εξοπλισµού, αλλά αποσκοπεί στη δέσµευση του Αναδόχου ως προς τα τεχνικά χαρακτη-

ριστικά (ποιότητα κατασκευής, προδιαγραφές κλπ) του προτεινόµενου εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός και τα εξαρτή-

µατα, που θα προταθούν, θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον ισοδύναµα του ενδεικτικού τύπου.  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 15 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.: Α.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, µε µηχανικά µέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 100% 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, 

ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. 

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 

Τιµή ανά τόνο (ton). 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 1,50 

(Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Α.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\10.07.01 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100% 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 

∆ια µέσου οδών καλής βατότητας. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,30 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 

χώρων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100% 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, 

σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης 

άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προ-

σπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 

στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των 

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

προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέ-

τρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,55 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Α.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-

ηµιβραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100% 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως 

έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο 

χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται 

µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών 

και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σπο-

ραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 

Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέ-

τρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,05 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.05.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβρα-

χώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100% 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 

επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πλη-

ρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνι-

κών έργων" 

Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέ-

τρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,05 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.05.02 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός 

από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2127 100% 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 

επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πλη-

ρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνι-

κών έργων" 
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Σε εδάφη βραχώδη,εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγ-

µατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 

την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ Αριθµητικά) : 26,05 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση από-

σταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, δια-

βροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών 

έργων". 

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο αστερίσκος, ο οποίος σε αντίθετη περί-

πτωση µηδενίζεται. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Πε-

ριλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου 

µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων 

διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

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

Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,05 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100% 

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και 

κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 



 

 

 σελ. 18                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: Α.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 100% 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε ζεµπίλι, τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά πα-

ρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε 

συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Tιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Α.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\21.03.04 Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα γεωυφά-

σµατος µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.4 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο µε περίβληµα γεωυφάσµατος των 200 

gr/m2. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο). 

Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm. 

Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Α.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.02 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100% 

Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. 

Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊό-

ντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία 

χειρός". 

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

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 21,05 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100% 

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντι-

στηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 

αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός". 

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

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 19 

Α.Τ.: Α.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρου-

στικού εξοπλισµού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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 ικριωµάτων και προσωρι-

νών 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 σκυροδέ-

µατος µε µηχανικά µέσα". 

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

και συναφή εξοπλισµό. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 26,05 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων 

µεθόδων καθαίρεσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 

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

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

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

(µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεµαχισµός 

των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-

02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

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

και συναφή εξοπλισµό. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 51,05 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή τεχνικών 

αδιατάρακτης κοπής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 

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". 



 

 

 σελ. 20                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Καθαιρέσεις στοιχείων δοµηµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε υψηλές απαιτήσεις ακριβείας, 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 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 Έργου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,01 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 

 

Α.Τ.: Α.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100% 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορ-

σελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, 

µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Α.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 

την εξαγωγή ακεραίων πλακών   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100% 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πά-

χους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων 

και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

Α.Τ.: Α.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100% 

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµα-

ροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 

εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος 

αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 21 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Α.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.35 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267 100% 

∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή πάχους έως 0,65 m, µε ή χωρίς επίχρίσµα, επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, µε οποιοδήποτε 

µέσο. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση 

των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.45 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέ-

ρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησι οποίησή του, και 

η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Α.22 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100% 

Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και 

µεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

Α.Τ.: Α.23 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100% 

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-

03-00-00 "Ικριώµατα". 

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως 

υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας 

και των µεταλλικών µερών. 
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Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη 

κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων 

ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρί-

σεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη 

κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδε-

χόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Α.24 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β22.36.83.05 ∆ιαµόρφωση - διαπλάτυνση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 

έως 1,00 m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Α 100% 

Καθαίρεση τµήµατος λιθοδοµής πάχους έως 0,65 m, µε ή χωρίς επίχρισµα, για την διαπλάτυνση του ανοίγµατος και οποιαδή-

ποτε διαµόρφωση ανοίγµατος θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

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

παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ 

 

 

Α.Τ.: Α.25 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β22.52.84.03 Επιµεληµένη αποξήλωση φύλλων επιστέγασης, αµιαντοτσιµεντοσανίδων ενδεικτικού 

τύπου ΕΛΕΝΙΤ, συµπεριλαµβανοµένων της φόρτωσης και µεταφοράς σε χώρους ανα-

κύκλωσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 

Επιµεληµένη αποξήλωση φύλλων επιστέγασης, αµιαντοτσιµεντοσανίδων ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΝΙΤ, σε οποιαδήποτε στάθµη 

από το έδαφος, µε την καταβίβαση των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την µεταφορά τους 

σε χώρους ανακύκλωσης. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, µέτρα ασφαλείας κλπ. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 

(1 m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,50 

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Α.26 

Άρθρο: Ο∆Ο Β\Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µρ 

τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1123.Α 100% 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου 

των γενικών εκσκαφών, µε χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά 

προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νετα-

φορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ-
ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\31.02.02 Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100% 

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

πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος". 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρωνακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), 

η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. 

Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 70,00 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100% 

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

µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυρ-

γογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δα-

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

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

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 

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

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

 01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 

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

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

χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα 

µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

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

για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νε-

ρού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), 

οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 

σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
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Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότη-

τας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκο-

µετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 

τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χα-

ρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 

κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων 

(τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη 

µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµά-

κρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

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

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

διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 75,00 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Β.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\32.01.04 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100% 

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

µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυρ-

γογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δα-

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

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

 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 

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

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

 01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 

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

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

χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα 

µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

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

για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νε-

ρού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), 
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οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 

σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότη-

τας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκο-

µετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 

τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χα-

ρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 

κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων 

(τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη 

µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµά-

κρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

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

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

διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\32.01.06 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100% 

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

µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυρ-

γογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δα-

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

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

 01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 

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

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

 01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 

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

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

χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα 

µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

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

για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νε-

ρού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο(εργοταξιακό σκυρόδεµα), 

οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 

σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότη-

τας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκο-

µετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 

τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χα-

ρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, 

κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων 

(τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του  σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη 

µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµά-

κρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

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

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

διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C 25/30. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 90,00 

 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\32.25.02 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρη-

σιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρό-

δεµα κατηγορίας C12/15 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.4 100% 

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες 

ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνι-

κού προσωπικού. 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέ-

τρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί 

µαζί µε άλλα. 

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

διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 

 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Β.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\32.25.05 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρη-

σιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρό-

δεµα κατηγορίας C 25/30 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.7 100% 

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες 

ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνι-

κού προσωπικού. 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέ-

τρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί 

µαζί µε άλλα. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C 25/30. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 

 

 

Α.Τ.: Β.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504 100% 

Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, 

στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπε-

ριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρωνακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), o κα-

θαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιό-

δεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του 

προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα των 600 kg/m3. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ 

 

Α.Τ.: Β.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801 100% 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας 

µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
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Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ι-

κριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία 

χωρίς παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγη-

σης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρ-

φωσή του. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100% 

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

ψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα 

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

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

µολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 

διαµόρφωσή του. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Β.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100% 

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

κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο 

δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 

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

µολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 

διαµόρφωσή του. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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Α.Τ.: Β.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.06 Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824 100% 

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του βασικού ύψους που αναφέρεται στο 

οικείο άρθρο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.10 Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100% 

Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας αανιδώµατος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή απλής καµπυλό-

τητας, προς απόκτηση λείων επιφανειθων σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφα-

νούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Β.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100% 

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή 

πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του 

προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπέν-

δυτου) έγχυτου σκυροδέµατος". 

Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων 

στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου. 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυ-

λοτύπων". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Β.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.18 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100% 

∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος", µε χρήση ξύλινων ή πλαστικών 
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πηχίσκων διατοµής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαµβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών 

φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, µε χρήση τσιµεντοκονίας ή επισκευαστικού 

κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας 

B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 

οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-

01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυρο-

δέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικων Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί 

δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 

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

(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, 

τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, 

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

των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατί-

θεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Ονοµ. 

διάµετρος 

(mm) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµένα 

πλέγµατα και δικτυώµατα 

Ονοµαστ. 

∆ιατοµή 

(mm2) 

Ονοµ. 

µάζα/µέτρο 

(kg/m) 

 Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C   

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
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12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

        

 

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

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

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

 Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

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

ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

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

 Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (ερ-

γασία και υλικά). 

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

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,95 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας 

B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 

οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-

01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυρο-

δέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί 

δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων 

(αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, 

τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, 

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

των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατί-

θεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

  

 

 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Ονοµ. 

διάµετρος 

(mm) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµένα 

πλέγµατα και δικτυώµατα 

Ονοµαστ. 

∆ιατοµή 

(mm2) 

Ονοµ. 

µάζα/µέτρο 

(kg/m) 

 Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C   

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

        

 

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

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
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 Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

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

ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

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

 Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (ερ-

γασία και υλικά). 

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

∆οµικά πλέγµατα B500C. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,90 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Β.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 

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

από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε 

οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.: Β.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.12.83.27 Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30, επι επιφανειών οπλισµέ-

νου σκυροδέµατος (τοιχίων, υποστυλωµάτων, δοκών, πλακών) οιουδήποτε πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216 100% 

Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30, επι επιφανειών οπλισµένου σκυροδέµατος (τοιχίων, υποστυλω-

µάτων, δοκών, πλακών) οιουδήποτε πάχους και σε οιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας εκτοξευόµενο κατά στρώσεις 

των 3cm περίπου σταδιακά. 

Ο τύπος τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι σύµφωνος µε το ΕΛΟΤ ΕΝ1971 υψηλής περιεκτικότητας σε ποσό-

τητα τουλάχιστον ίση µε 450 kg/m3, νερό καθαρό και αδρανή λεπτόκοκκα, µε µέγιστο κόκκο 12 mm και µέγιστο ποσοστό 

διερχοµένων κόκκων άνω των 8mm να µην ξεπερνά το 10%.Οι αναλογίες των υλικών, τα απαιτούµενα πρόσθετα θα καθορίζο-

νται από µελέτη συνθέσεως η οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα είναι κατηγορίας C25/30. 

Περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

α) Ο επιµελής καθαρισµός µε συρµατόβουρτσα της επιφάνειας του σκυροδέµατος και η αποµάκρυνση οποιουδήποτε σαθρού 

τεµαχίου. 

β) Η εκτράχυνση της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε την χρήση ελαφράς αερόσφυρας πίεσης λειτουργίας έως 0,7Mpa σε 

βάθος 0,50mm έως 5mm για την αύξηση συνάφειας παλαιού µε νέου σκυρόδεµα. 

γ) Εφαρµογή υδροβολής για την αφαίρεση σκληρυµένου τσιµεντοπολτού µεταξύ των χονδρόκοκκων αδρανών για την εκτρά-

χυνση της επιφάνειας µε υψηλή πίεση 40-50Mpa.  

δ) Η διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση βλήτρων - αγκυρίων µε διάµετρο D βλήτρου + 4.00 mm, ο επιµελής καθαρισµός εσω-

τερικά της οπής, η προετοιµασία της ρητίνης και εισαγωγής επαρκούς ποσότητας εντός της οπής και η τοποθέτηση του 
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βλήτρου µε προσωρινό φράγµα της οπής προς αποφυγή απορροής, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές. 

ε) Η εφαρµογή πεπιεσµένου αέρα για τον τελικό καθαρισµό και στη συνέχεια ύγρανση µέχρις κορεσµού µε νερό χαµηλής 

πίεσης ,χωρίς επικαθήσεις νερού στην επιφάνεια. 

στ) Η κατασκευή καλουπιών ως οδηγών για την επίτευξη του προδιαγεγραµµένου πάχους του µανδύα. 

ζ) Η µόρφωση κάθε κατασκευαστικής ιδιορρυθµίας τοπικής σε οποιοδήποτε θέση ή ύψος από την στάθµη εργασίας και από 

το φυσικό έδαφος. 

η)Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσο ανύψωσης σε οποιαδήποτε ύψος από την στάθµη εργασίας ή το έδαφος. 

θ) Η µελέτη σύνθεσης του εκτοξευµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30. 

ι) Η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαιτουµένων υλικών παρασκευής του σκυροδέµατος του εκτοξεύοµενου µανδύα (α-

δρανών, τσιµέντου, νερού) στην θέση του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. 

ια) τα πάσης είδους πρόσθετα που προβλέπονται από την µελέτη καθώς και τα ρευστοποιητικά και επιβραδυντικά που 

θα κριθούν απαραίτητα από την Υπηρεσία. 

ιβ) Ο απαιτούµενος εξοπλισµός παρασκευής και εφαρµογής του σκυροδέµατος του µανδύα, η εισκόµιση και αποκόµιση 

του, τα κάθε είδους µικροϋλικά. 

ιγ)Η αποκατάσταση ''γέµισµα'' µεταξύ του µανδύα και στοιχείων πλήρωσης τοιχοποιιών που έχουν προκύψει κατά την 

αποκοπή για την εφαρµογή του µανδύα. 

ιδ) Η επεξεργασία καθάρισµα των τελικών επιφανειών του µανδύα ώστε να απαιτείται πλέον η τελική στρώση επιχρί-

σµατος (µαρµαροκονίαµα). 

ιε) Η συντήρηση του µανδύα σε περιβάλλον υγρασίας 95% επί δεκαήµερον µετά την εκτόξευση. 

ιστ) Η λήψη δοκιµίων σύµφωνα µε την επίβλεψη και τις προδιαγραφές και τον απαιτούµενο εργαστηριακό έλεγχο της 

θλιπτικής αντοχής και συνάφειας του σκυροδέµατος. 

∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισµού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαµορφωθούν τα βλήτρα. Το βάρος 

αυτού θα επιµετρηθεί µαζί µε τον λοιπό εξοπλισµό των σκυροδεµάτων (θα συµπεριληφθεί στους πίνακες οπλισµών). 

Το σύνολο των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης, τις κατασκευαστικές λεπτο-

µέρειες και τις ΕΤΕΠ: 14-01-14-00: Ενισχύσεις αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεµα µε µανδύα εκτοξευόµενου σκυ-

ροδέµατος. 

14-01-01-02: Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών - ενισχύσεων. 

14-01-12-01: Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεµα. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρους περαιωµένης εργασίας (m3) πραγµατικά προστιθέµενου όγκου εκτοξευµένου σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.562,60 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β32.12.83.29 Μανδύας από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, πάχους έως και 7cm σε 

φέρουσα τοιχοποιία λιθοδοµής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216 100% 

Μανδύας από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30, πάχους έως και 7cm σε φέρουσα τοιχοποιία λιθοδοµής, σε οποιο-

δήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, εκτοξευόµενο κατά στρώσεις ε την διαδικασία κατασκευής της "ξηράς αναείξεως και 

εταφοράς" του είγατος ε προσθήκη νερού στο ακροφύσιο. 

Ο τύπος τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι σύµφωνος µε το ΕΛΟΤ ΕΝ1971 υψηλής περιεκτικότητας σε ποσό-

τητα τουλάχιστον ίση µε 600kg/m3, νερό καθαρό και λεπτόκοκκο, σχετικά αδρανή µε µέγιστο κόκκο 12 mm Οι αναλογίες των 

υλικών θα καθορίζονται από µελέτη συνθέσεως η οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα είναι κατηγορίας C25/30. 
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Περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

α) Ο επιµελής καθαρισµός µε συρµατόβουρτσα της επιφάνειας της τοιχοποιίας και η αποµάκρυνση οποιουδήποτε σαθρού 

τεµαχίου. 

β) Εφαρµογή υδροβολής για την αφαίρεση υπολοιµάτων επιχρίσµατος και κονιάµατος µεταξύ των χονδρόκοκκων αδρανών για 

την εκτράχυνση της επιφάνειας µε µέση πίεση 150-180 atm. 

γ) Η εφαρµογή πεπιεσµένου αέρα για τον τελικό καθαρισµό και στη συνέχεια ύγρανση µέχρις κορεσµού µε νερό χαµηλής 

πίεσης ,χωρίς επικαθήσεις νερού στην επιφάνεια . 

δ) Η τοποθέτηση στην τοιχοποιία αγκυρίων σε δέσµη 3 ράβδων διατοµής Φ10 ποιότητας Β500C σε βάθος το πάχους της 

τοιχοποιίας επιπλέον 4 εκ και αναµονές αµφίπλευρα 50 εκ. Τα τµήµατα µορφώνονται σε γωνία 90 µοιρών και δένονται στον 

οπλισµό του µανδύα. 

Τα βλήτρα ως υλικά προσµετρώνται στο βάρος του οπλισµού και αποζηµιώνονται ξεχωριστά. Η διάτρηση οπής έχει διάµετρο 

πλέον 2.50 m αυτής της ράβδου, ώστε να πληρούται µε επαρκές υλικό τσιµεντενέµατος. 

Η τοποθέτηση των βλήτρων η έγχυση τσιµεντενέµατος γίνεται αφού ανοιχθεί το στόµιο και καθαρισθεί η οπή µε πεπεισµένο 

αέρα. 

Το τσιµεντένεµα θα είναι απο τσιµέντο PORTLAND ειδικού τύπου (SR), τύπου Microbeton BA_40/RS της εταιρείας Sintecno, 

που περιέχει επίσης υψηλής ποιότητας ειδικά επιλεγµένα λεπτόκοκκα αδρανή, ενισχυµένο µε πρόσθετα µε ειδικές περσµίξεις 

κια πολθµερή, περιλαµβάνεται ως δαπάνη στο παρόν άρθρο ως υλικό και εργασία. 

ε)Τοποθέτηση οπλισµού πλέγµατος # Φ12/10 Β500C σύµφωνα µε τα σχέδια και ράβδους ενίσχυσης στις παρειές των ανοιγ-

µάτων, όπως στα σχέδια της. Ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του οπλισµού µανδύα στις παρειές των κουφωµάτων 

όπου και ενισχύονται µε πρόσθετο οπλισµό. 

ζ) Η κατασκευή και αφαίρεση ξυλοτύπων για την επίτευξη του προδιαγεγραµµένου πάχους του µανδύα και των λοιπών µε αυτό, 

συνδεόµενων σκυροδεµάτων µε επαρκή στήριξη και διαβροχή έως κορεσµού για αποφυγή απώλειας νερού προς τον ξυλό-

τυπο. 

η) Η µόρφωση κάθε κατασκευαστικής ιδιορρυθµίας τοπικής σε οποιοδήποτε θέση ή ύψος από την στάθµη εργασίας και από 

το φυσικό έδαφος. Ο απαιτούµενος ξυλότυπος και ικριώµατα εργασίας κινητά ή σταθερά ειδικής διαµόρφωσης του µανδύα 

στην άνω απόληξη της στέγης, καθώς η προσωρινή υποστύλωση των υπο διαµόρφωση πρεκιών-ανωφλίων µε κάθε πρό-

σφορο τρόπο, προκειµένου να υλοποιηθεί η επιθυµητή γεωµετρία των πρεκιών-ανωφλίων και ποδιών, µέχρι την πλήρη 

παραλαβή των απαιτούµενων αντοχών από το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Ήτοι υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα, χρήση µηχα-

νηµάτων και εργασία πλήρους κατασκευής του µανδύα. 

θ) Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσο ανύψωσης σε οποιαδήποτε ύψος από την στάθµη εργασίας ή το έδαφος για λοπες 

εργασίες κατασκευής του µανδύα. 

ι) Η µελέτη σύνθεσης του έγχυτου σκυροδέµατος κατηγορίας C25/30. 

ια) Η προµήθεια και µεταφορά και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστα-

σιακό η όλων των απαιτουµένων υλικών παρασκευής του σκυροδέµατος (αδρανών ,τσιµέντου, νερού) στην θέση του 

έργου από οποιαδήποτε απόσταση και οι σταλίες αυτοκινήτων. 

ιβ) τα πάσης είδους πρόσθετα που προβλέπονται από την µελέτη καθώς και τα ρευστοποιητικά επιβραδυντικά που θα 

κριθούν απαραίτητα από την Υπηρεσία . 

ιγ) Ο απαιτούµενος εξοπλισµός παρασκευής και εφαρµογής του σκυροδέµατος του έγχυτου µανδύα µε διάστρωση και 

συµπύκνωση επι των καλουπιών του, η εισκόµιση και αποκόµιση του, τα κάθε είδους µικροϋλικά. 

ιδ) Η δαπάνη χρήσης δονητών µάζας . 

ιε) Η αποκατάσταση ''γέµισµα'' µεταξύ του µανδύα και στοιχείων πλήρωσης τοιχοποιιών που έχουν προκύψει κατά την 

αποκοπή για την εφαρµογή του µανδύα. 

ιστ) Η συντήρηση του µανδύα σε περιβάλλον υγρασίας 95% επί δεκαήµερόν µετά την σκυροδέτηση. 

Ιζ) Η λήψη δοκιµίων σύµφωνα µε την επίβλεψη και τις προδιαγραφές και τον απαιτούµενο εργαστηριακό έλεγχο της 

θλιπτικής αντοχής και συνάφειας του σκυροδέµατος. 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 37 

∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισµού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαµορφωθούν επίσης και τα βλήτρα 

και τα αγκύρια. Το βάρος αυτών θα επιµετρηθεί µαζί µε τον λοιπό εξοπλισµό των σκυροδεµάτων (θα συµπεριληφθεί στους 

πίνακες οπλισµών). 

Το σύνολο των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης, τις κατασκευαστικές λεπτο-

µέρειες και τις ΕΤΕΠ: 01-01-01-00 : Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

01-01-02-00 : ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέµατος 

01-01-04-00 : Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00 : ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος ΕΤΕΠ 

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

14-01-01-02: Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών - ενισχύσεων. 

14-01-02-01: Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση οπλισµού. 

14-01-12-02: Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεµα. 

14-01-12-01: Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεµα.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρους περαιωµένης εργασίας (m3) πραγµατικά προστιθέµενου όγκου εκτοξευµένου σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.151,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 

 

Α.Τ.: Β.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β38.21.83.04 Χαλύβδινοι οπλισµοί για την κατασκευή µανδυών από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, κατη-

γορίας B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 

Χαλύβδινοι οπλισµοί για την κατασκευή µανδυών από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας B500C και 

διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµ-

φωνα µε τα σχέδια οπλισµού. 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού που συντάσσονται 

βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, 

τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη 

των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατί-

θεται στην συνέχεια. Σε καµµιά περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

  

 

 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

Ονοµ. 

διάµετρος 

(mm) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµένα 

πλέγµατα και δικτυώµατα 

Ονοµαστ. 

∆ιατοµή 

(mm2) 

Ονοµ. 

µάζα/µέτρο 

(kg/m) 

 Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C   

5,0      19,6 0,154 
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5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

        

 

Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, ειδικής διαµόρφωσης σύµφωνα µε τα σχέδια 

της µελέτης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανοιγµένα τα ακόλουθα: 

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

β) Η διάτρηση του σκυροδέµατός -τρυπήµατα-χαντρώµατα για διέλευση και στερέωση οπλισµού .σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης και τις προδιαγραφές. 

γ) Η προµήθεια και εφαρµογή επ. ρητίνης δυο συστατικών για τη στερέωση του διερχοµένου οπλισµού από τις οπές εντός του 

παλαιού σκυροδέµατος. 

δ) Η ηλεκτροσυγκόλληση µε τα κατάλληλα ηλεκτρόδια παλαιού και νέου οπλισµού σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

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

∆εν περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση αγκυρίων, βλήτρων κ.λ.π  

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,60 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Β.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β77.97.84.01 Αντιεξατµιστική προστασία νωπού σκυροδέµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7923 100% 

Αντιεξατµιστική προστασία νωπού σκυροδέµατος µε την εφαρµογή µε τον εφαρµογή υδατικού διαλύµατος, µε βάση ακρυλικές 

ρητίνες τύπου ISOCURE-A της ISOMAT, µε διαβροχή µετά από 30 λεπτά της επιφάνειας του νωπού σκυροδέµατος και µε 

δοσολογία 200gr/m^2 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και η εφαρµογή του υλικού. 

(Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,90 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Β.22 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων 

στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων 

διάβρωσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 100% 

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού 

λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσµα την διόγκωση του οπλισµού και 

την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέµατος. 

Εφαρµογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, µε χρήση 

προϊόντων που φέρουν σήµανση CE, χηµικώς συµβατών µεταξύ τους, εγκεκριµένων από την Υπηρεσία, µετά από τεκµηριω-

µένη µε τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναµεµιγµένων ινοπλισµένων επισκευαστικών 

κονιαµάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρµογή µε το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων 

διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισµένες συ-

σκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήµανση CE 

 η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεµβάσεων 

 η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, 

ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού. 

 ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα 

 η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολλό ή πινέλο 

 η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή για την αποκατά-

σταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος στην αρχική της η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκλη-

ρυνση του επισκευαστικού κονιάµατος και η εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής 

βάσεως, µε ρολλό ή πινέλλο. 

Στις εργασίες καθαρισµού της επιφανείας επέµβασης δεν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται 

ιδιάιτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέµβασης που προ-

βλέπεται από την µελέτη (ορθογωνισµένη επιφάνεια). 

Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη έκταση, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, 

εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισµού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφ-

θείσας έκτασης. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή σε εκτεταµένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεµα 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 52,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  

 

 

Α.Τ.: Β.23 

Άρθρο: Υ∆Ρ Β\10.23 Πλήρωση ρωγµών κατασκευών από σκυρόδεµα µικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) µε ει-

σπίεση εποξειδικής ρητίνης 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 100% 

Επισκευή ρηγµατωµένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεµα µε εισπίεση εποξειδικής ρητίνης, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύρους" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 η προµήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών µικροϋλικών και αναλωσίµων που απαιτού-

νται για την εκτέλεση της εργασίας 

 η προετοιµασία της ρητίνης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτού 

 η αποµάκρυνση σκόνης και τεµαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγµές, µε χρήση πεπιεσµένου αέρα και συρµατόβουρ-

τσας 

 η τοποθέτηση στοµίων εισπίεσης της ρητίνης ανά αναποστάσεις (ανάλογα µε το ιξώδες της ρητίνης) και η στερέωσή 

τους µε εποξειδική πάστα 

 η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόµια προς τα άνω 

 η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιµο της επιφανεία του στοιχείου από σκυρόδεµα για την αφαίρεση της εποξει-

δικής πάστας 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο επισκευαζόµενης ρωγµής (µµ). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.: Γ.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100% 

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη 

από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επι-

χρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

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

εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Γ.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β43.22.83.02 Κατασκευή τµήµατος λιθοδοµής δύο όψεων και ενσωµάτωσήτης του σε υφιοστάµενη 

λιθοδοµή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4312 100% 

Κατασκευή τµήµατος λιθοδοµής δύο όψεων και ενσωµάτωσήτης του σε υφιοστάµενη λιθοδοµή από επιλεγµένους φυσικούς 

λίθους µε λάξευση και κατάλληλη διαµόρφωση, ανεξαρτήτου ύψους και πάχους, συµεριλαµβανοµένων των αναγκαών ικριω-

µάτων εργασίας. Για την συνεργασία µε την υφιστάµενη λιθοδοµή δηµιουργούνται εσοχές για την εµπλοκή των λίθων και την 

µη εµφανιση κτακορύφων και οριζονίων αρµών στην διεπειφάνειά τους, η οποία εχει διαβραχεί έως κορεσµού πρίν την εφαρ-

µογή της, µε χρήση τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 400 kg τσιµέντου και 0.08 m3 ασβέστου σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο προστιθέµενης τοιχοποίας (m3). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 125,45 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Γ.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β50.15.83.23 Κινητό χώρισµα διαστάσεων 8030x2600 mm µε στοιχείο δίφυλλης θύρας, ηχοµονωτι-

κής ικανότητας 52dB, ενδεικτικού τύπου Quality 100Μ ή ισοδυνάµου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100% 

Κινητό χώρισµα διαστάσεων 8030x2600 mm, ενδεικτικού τύπου Quality 100M ή ισοδύναµου µε στοιχείο δίφυλλης θύρας, µε 

φινίρισµα ηµιµατ µελαµίνης σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης και µε ηχοµονωτική ικανότητα 52dB, µε πάχος πανέλων 

100mm, µε µεταλλικό σκελετό και εκτονούµενους χωνευτούς µηχανισµούς φραγής άνω και κάτω άκρων, µε επενδύσεις µοριο-

σανίδας υψηλής συµπίεσης 650kg/m3 πάχους 19 mm (αµφίπλευρα), µε κατακόρυφες διατοµές επαφής στοιχείων από αλου-

µίνιο, ειδικά διαµορφωµένες µε ελαστικά παρεµβύσµατα, µε ειδικό κρυφό κοχλιωτό µηχανισµό που χειρίζεται µε ειδικό κλειδί 

για σφράγιση στοιχείων άνω και κάτω, πίεση πελµάτων 0,75KN, βάρος πανέλων 60Kg/m2, αντοχή σε κτυπήµατα µπάλλας 

κατά DIN 18032-3. 

Περιλαµβάνονται επίσης οι οδηγοί οροφής 90x140 mm από γαλβανισµένο χάλυβα για τη στήριξη και λειτουργία του χωρίσµα-

τος 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών κατασκευής, η µεταφορά τους και η εργασία τοποθέτησής τους στο 

έργο για πλήρη λειτουργία 



 

 

 σελ. 42                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12.300,00 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ.: Γ.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β50.15.84.10 Ειδικά χωρίσµατα στους χώρους των WC, από αδιάβροχα πανέλα ύψους έως 2,35 m, 

µε κενό από το δάπεδο της τάξης των 10 cm, ενδεικτικού τύπου SVF-30- JUMP της 

Schafer 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100% 

Ειδικά χωρίσµατα στους χώρους των WC, από αδιάβροχα πανέλα ύψους έως 2,35 m, µε κενό από το δάπεδο της τάξης των 

10 cm. 

Τα χωρίσµατα W.C. κατασκευάζονται από έτοιµο σύτηµα διαχωριστικών υγρών χώρων ενδεικτικού τύπου SVF-30- JUMP της 

Schafer το οποίο αποτελείται από πανέλα µοριοσανίδας υψηλής συµπίεσης πάχους 30 mm ,µε ρητίνες συγκόλησης V20-E1 

µε Πιστοποίηση PEFC ή FSC, σε απόχρωση 1004 Anthrazit από το χρωµατολόγιο της SCHAEFER ή ισοδύναµο και από 

άκαµπτο πλαισιωτό σκελετό αλουµινίου. 

H επιφάνεια των πανέλων έχει υφή τύπου MINIPEARL της SCHAFER που εξασφαλίζει τη υψηλή τους αντοχή στον καθαρισµό 

και κατά την χρήση τους. 

Όλες οι ακµές των πανέλων θα είναι επενδυµένες µε ειδικό προφίλ ABS πάχους 3 mm, που διασφαλίζει την προστασία και 

στεγανότητα τους, σετους, σε απόχρωση επιλογής από το χρωµατολόγιο της SCHAEFER. 

Η στήριξη όλων των στοιχείων επι των περιµετρικών τοίχων ή επι των χωρισµάτων, επιτυγχάνεται µε προφίλ αλουµινίου, 

διατοµής 'U'. Μια αλουµινένια ράγα κεφαλής, κλειστής διατοµής 27x47 τρέχει σε υποχώρηση κατά µήκος της κορυφής του 

µπροστινού τοίχου για να προσδώσει σταθερότητα στο σύστηµα, αλλά και την αίσθηση ότι το σύστηµα είναι αιωρούµενο 

λόγω της αφανούς του στήριξης. 

Αντίστοιχα, τα στηρίγµατα δαπέδου του Συστήµατος, τοποθετούνται σε υποχώρηση, σε σχέση µε την εξωτερική όψη των κα-

µπίνων WC, παραµένοντας έτσι αφανή και εξασφαλίζοντας την αισθητική της 'πλωτής' κατασκευής χωρίς εµφανή στοιχεία 

στήριξης, και την πολύ λιτή και απόλυτα συνεπίπεδη εφαρµογή των στοιχίων θυρών και πανέλων µεταξύ τους. 

Τα θυρόφυλλα έχουν ειδική διαµόρφωση ακµής και φέρουν ειδικό τεµάχιο αλουµινίου µε ηχοµονωτικό παρέµβυσµα ηχοµονω-

τικό παρέµβυσµα. Το ύψος των καµπίνων είναι 2350 mm συµπεριλαµβανοµένου του διάκενου δαπέδου των 100 mm. 

Τα χωρίσµατα περιέχουν τα εξής εξαρτήµατα : 

- Schαfer nylon one hand door knob. Κατ'απαίτηση παραδίδονται και διαφορετικά σετ ΙΝΟΧ χειρολαβών/ροζετών  

- Μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτοκλειόµενοι. 

- Πλήρως ρυθµιζόµενα πόδια µε συγκολληµένη βάση και επίπεδη πλάκα κάλυψης από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 1.4301 

Και Αξεσουάρ 

- Schafer aluminium hook AL7011 

- Schafer aluminium door buffer AL7015 

Κατά τα λοιπά τα χωρίσµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις υποδείξεις 

του προµηθευτή.  

Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης, για παράδοση 

σε κανονική λειτουργία.  

(1 m2 εξωτερικού περιγράµµατος χωρίσµατος) 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 161,40 

 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Γ.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.85.83.20 Επίχριση µε βασικό επίχρισµα επιφανειών τσιµεντοσανίδων µε χρήση τσιµεντοειδούς 

εµπλουτισµένου µε ρητίνες ενδεικτικού τύπου Besecoat της Knauf µε ενσωµάτωση 

πλέγµατος ενίσχυσης µε αντιαλκαλική προστασία βάρους 200 gr/m3, σε στρώση πά-

χους 5-7mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 100% 

Επίχριση µε βασικό επίχρισµα επιφανειών τσιµεντοσανίδων µε χρήση τσιµεντοειδούς εµπλουτισµένου µε ρητίνες ενδεικτικού 

τύπου Besecoat της Knauf µε ενσωµάτωση πλέγµατος ενίσχυσης µε αντιαλκαλική προστασία βάρους 200 gr/m3, σε στρώση 

πάχους 5-7 mm, όλα σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις του προµηθευτή και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,40 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Γ.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.86.83.30 Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ενδεικτικού τύπου StoTherm 

Clasik-Top 32, µε πάχος θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE (ETICS) 8 cm, µε σήµανση 

CE συστήµατος και έτοιµα οργανικά επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένης και της προ-

εργασίας υποστρώµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 100% 

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32, µε γραφειούχα διογκωµένη 

πολυστερίνη EPS 80 µε σήµανση CE για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK) πάχους 8 cm (EN 13163:2001) και οργανικά έτοιµα 

επιχρίσµατα λεπτού πάχους µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824. Το προϊόν-σύστηµα θα πρέπει να φέρει 

σήµανση CE συστήµατος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETAG 004 από αρµόδιο κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης. Το σύ-

στηµα θα πρέπει να φέρει 10ετή εγγύηση. Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει 

λεπτοµέρειες στεγάνωσης στο επίπεδο του εδάφους και στα σηµεία επαφής µε οριζόντιες επιφάνειες καθώς και στις καταλήξεις 

κάτω από τις ποδιές των στηθαίων ή των παραθύρων, λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση των λαµπάδων των κουφωµάτων, 

νεροσταλάκτες και γωνιόκρανα µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα και βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑG και των 

λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος.  

Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32 αποτελείται από: 

α) Θερµοµονωτικές πλάκες γραφειούχας διογκωµένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου Sto-EPS Board K80 µε σήµανση CE 

για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK), πάχους 8 cm βάσει της µελέτης και κολληµένες στα δοµικά στοιχεία µε ειδικό ενός 

συστατικού συγκολλητικό υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υποστρώµατα και περιορισµένης 

αναφλεξιµότητας κλάση Β1 βάση DIN 4102-1α ενδεικτικού τύπου Sto-Turbofix, ή ενδεικτικού τύπου StoADH-B σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές του συστήµατος. 

Η χρήση πιστοποιηµένων µε CE βυσµάτων για την µηχανική στερέωση των θερµοµονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται 

βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETAG 014 και των λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος. 

β) Οργανικός έτοιµος προς χρήση σοβάς σε µορφή πάστας, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824, υψηλής 

ελαστικότητας, χωρίς τσιµέντο, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εµποτισµό υαλοπλέγµατος 

για την πλήρη αντιρρηγµατική προστασία του συστήµατος, ενδεικτικού τύπου StoArmat Classic ο οποίος απλώνεται οµοιό-

µορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερµοµονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόµα υγρός εµβαπτίζεται 

υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, µε µεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), 

ενδεικτικού τύπου StoGlassfibre Mesh F µε επικάλυψη 10εκ στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων σύµφωνα µε τις προδια-

γραφές του συστήµατος. 

γ) Τελική επικάλυψη µε σιλικονούχο οργανικό έτοιµο προς χρήση σοβά χρωµατισµένου στην µάζα του σύµφωνα µε τις απαι-

τήσεις της µελέτης και εµπλουτισµένος µε πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και µύκητες, µε πιστοποίηση CE σύµ-

φωνα µε το πρότυπο EN 15824, ενδεικτικού τύπου StoSilco Κ 1,5 mm σε κατανάλωση ~2,3 kg/m2. Ο τελικός σοβάς πρέπει 
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να είναι ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, υψηλής 

υδρατµοδιαπερατότητας, διαπνοής και υδροφοβίας. 

Τo σύστηµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες της Sto. 

Το παραπάνω σύστηµα θα εφαρµοστεί και σε ζώνη στεγάνωσης (~60cm ύψος - περιµετρικά στο επίπεδο του εδάφους) η 

οποία εφαρµόζεται µε τον εξής τρόπο : 

Τοποθέτηση οδηγών αλουµινίου στήριξης ενδεικτικού τύπου StoStarter Track (µε κενό µεταξύ τους 3mm ανά τεµάχιο λόγω 

συστολοδιαστολών του υλικού) ανάλογου µεγέθους του πάχους της πολυστερίνης και έλεγχος µε αλφάδι ως προς την επιπε-

δότητα, βάση της πιστοποίησης ETAG και του CE του συστήµατος καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών εφαρµογής από 

την προµηθεύτρια εταιρεία. Εφαρµογή στο κάτω άκρο του κτιρίου και σε ύψος περίπου ~60εκ. από το φυσικό έδαφος του 

StoFlexyl ή παροµοίου -οργανικής βάσης στεγανωτικό υλικό διασποράς, το οποίο αναµιγνύεται 1:1 µε τσιµέντο Portland. Αρ-

χικά εφαρµόζουµε µια στρώση σαν αστάρι διαλύοντας το µε µέχρι 10% µε νερό. Τοποθετούµε τις πλάκες ενισχυµένης διογκω-

µένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου Sto EPS Board 200 µε σήµανση CE πάχους 8 cm. Επειδή η τοποθέτηση των πλακών 

διογκωµένης πολυστερίνης ξεκινά απευθείας από το δάπεδο (δηλαδή το δάπεδο και το θερµοµονωτικό υλικό έρχονται σε άµεση 

επαφή), η διεπιφάνεια δαπέδου και πλακών (κάτω σόκορο πλάκας) καλύπτεται και αυτή µε StoFlexyl ή παρόµοιο, µε εµβαπτι-

σµό υαλοπλέγµατος σε StoFlexyl ή παρόµοιο στην επιφάνεια του τοίχου (υπόστρωµα) και σε ύψος περίπου 10 - 15 cm και 

στο δάπεδο σε φάρδος περίπου 5cm, ενώ θα παραµένει αναµονή υαλοπλέγµατος 10-15 cm για την αλληλοεπικάλυψη µε το 

πλέγµα της επιφάνειας στην συνέχεια µετά την συγκόλληση των πλακών ενισχυµένης διογκωµένης πολυστερίνης. 

Εφαρµογή σε όλη την επιφάνεια ενδιάµεσης στρώσης ενίσχυσης µε Sto - Flexyl ή παρόµοιο στο οποίο εµβαπτίζεται το ενισχυ-

τικό υαλοπλέγµα ενδεικτικού τύπου Sto Glassfibre Mesh. Αφού στεγνώσει πλήρως η ενδιάµεση ενισχυτική στρώση, εφαρµό-

ζεται µε κατάλληλη ανοξείδωτη σπάτουλα ή µε µηχανικά µέσα, ο σιλικονούχος οργανικός σοβάς τελικής επικάλυψης πάχους 

1,50 mm ενδεικτικού τύπου StoSilco K 1,5 (χωριάτικος σοβάς) σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

Η τελική διαµόρφωση γίνεται µε πλαστική σπάτουλα. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια θερµοµονωτικών πλακών, κόλλας, σοβάδων, υαλοπλέγµατος, νεροσταλακτών και τυχόν 

βυσµάτων που θα απαιτηθούν, καθώς και τα απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, η εργασία για την εφαρµογή 

σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός κλπ., σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

επίβλεψης και του προµηθευτή. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,00 

 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Γ.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.86.83.31 Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (διαµόρφωση λαµπάδων-πρε-

κιών-στηθαίων κλπ.) ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32, µε πάχος θερµοµο-

νωτικού υλικού EPS80 CE (ETICS) 6 cm, µε σήµανση CE συστήµατος και έτοιµα οργα-

νικά επιχρίσµατα συµπεριλαµβανοµένης και της προεργασίας υποστρώµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 100% 

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (διαµόρφωση λαµπάδων-πρεκιών-στηθαίων κλπ.) ενδεικτικού τύπου 

StoTherm Clasik-Top 32, µε γραφειούχα διογκωµένη πολυστερίνη EPS 80 µε σήµανση CE για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK) 

πάχους 6 cm (EN 13163:2001) και οργανικά έτοιµα επιχρίσµατα λεπτού πάχους µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο 

EN 15824. Το προϊόν-σύστηµα θα πρέπει να φέρει σήµανση CE συστήµατος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETAG 004 από 

αρµόδιο κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης. Το σύστηµα θα πρέπει να φέρει 10ετή εγγύηση. Το ολοκληρωµένο σύστηµα 

εξωτερικής θερµοµόνωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες στεγάνωσης στις καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των 

στηθαίων ή των παραθύρων, λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση των λαµπάδων των κουφωµάτων, των στηθαίων κλπ. νεροστα-

λάκτες και γωνιόκρανα µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα και βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑG και των λοιπών 

προδιαγραφών του συστήµατος. 

Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32 αποτελείται από: 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 45 

α) Θερµοµονωτικές πλάκες γραφειούχας διογκωµένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου Sto-EPS Board K80 µε σήµανση CE 

για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK), πάχους 3 cm βάσει της µελέτης και κολληµένες στα δοµικά στοιχεία µε ειδικό ενός 

συστατικού συγκολλητικό υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υποστρώµατα και περιορισµένης 

αναφλεξιµότητας κλάση Β1 βάση DIN 4102-1α ενδεικτικού τύπου Sto-Turbofix, ή ενδεικτικού τύπου StoADH-B σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές του συστήµατος. 

Η χρήση πιστοποιηµένων µε CE βυσµάτων για την µηχανική στερέωση των θερµοµονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται 

βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETAG 014 και των λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος. 

β) Οργανικός έτοιµος προς χρήση σοβάς σε µορφή πάστας, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824, υψηλής 

ελαστικότητας, χωρίς τσιµέντο, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εµποτισµό υαλοπλέγµατος 

για την πλήρη αντιρρηγµατική προστασία του συστήµατος, ενδεικτικού τύπου StoArmat Classic ο οποίος απλώνεται οµοιό-

µορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερµοµονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόµα υγρός εµβαπτίζεται 

υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, µε µεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), 

ενδεικτικού τύπου StoGlassfibre Mesh F µε επικάλυψη 10εκ στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων σύµφωνα µε τις προδια-

γραφές του συστήµατος. 

γ) Τελική επικάλυψη µε οργανικό έτοιµο προς χρήση σοβά χρωµατισµένου στην µάζα του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

µελέτης και εµπλουτισµένος µε πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και µύκητες, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το 

πρότυπο EN 15824, ενδεικτικού τύπου StoLit Κ 1,5 mm σε κατανάλωση ~2,3 kg/m. Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ελαστικός, ανθεκτικός σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, υψηλής υδρατµοδιαπερατό-

τητας και υδροφοβίας. 

Τo σύστηµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες της Sto. 

Για την σφράγιση των ενώσεων στα σηµεία που το σύστηµα ακουµπά στα κουφώµατα χρησιµοποιείτε η στεγανωτική αυτο-

διογκούµενη ταινία Sto Joint Sealing Tape 2D 15/5-12. Η ταινία κόβεται στο επιθυµητό µήκος και γίνεται εφαρµογή της από 

την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη ταινία στο κούφωµα αφαιρώντας την προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη ταινία 

και πιέζοντας µε δύναµη στο κούφωµα. Στην συνέχεια γίνεται τοποθέτηση της πλάκας θερµοµόνωσης Sto-EPS Board µε σή-

µανση CE για χρήση σε ETICS, πάχους 3cm, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, πρόσωπο µε την ταινία και χωρίς 

κενά ώστε να έχουν άριστη συναρµογή. Για την ενίσχυση σε γωνίες χρησιµοποιείται το ειδικό γωνιακό τεµάχιο µε υαλόπλεγµα 

Sto PVC Mesh Angle Bead (δεν αντικαθιστά το συνηθισµένο υαλόπλεγµα οπλισµού του συστήµατος). Γίνεται µε εφαρµογή 

στην κρίσιµη επιφάνεια ενδιάµεσης στρώσης του οργανικού, ελαστοµερή, έτοιµου προς χρήση σοβά εµποτισµού υαλοπλέγ-

µατος, StoArmat Classic, µε σπάτουλα. 

Η εφαρµογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εµβαπτισµός του γωνιόκρα-

νου StoPVC Mesh Angle Bead µε την χρήση γωνιακής σπάτουλας. Τέλος γίνεται εφαρµογή του υαλοπλέγµατος έτσι ώστε να 

επικαλύπτει το γωνιόκρανο και µέχρι την εξωτερική ακµή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργα-

σιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

Στο πρέκι ανοιγµάτων και κουφωµάτων γίνεται εφαρµογή νεροσταλάκτη µε την χρήση ειδικού τεµαχίου StoDrip Edge Profil. 

Γίνεται εφαρµογή στην κρίσιµη επιφάνεια ενδιάµεσης στρώσης µε αντιρρηγµατικό, οργανικό, ελαστοµερή, έτοιµο προς χρήση 

ενισχυτικό σοβά εµποτισµού υαλοπλέγµατος StoArmat Classic, υψηλής ελαστικότητας, χωρίς τσιµέντο, µε σπάτουλα. Η εφαρ-

µογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εµβαπτισµός του ειδικού τεµαχίου 

StoDrip Edge Profil µε την χρήση σπάτουλας. Τέλος γίνεται το υαλόπλεγµα έτσι ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και µέχρι 

την εξωτερική ακµή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

Στο καπάκι στηθαίου και στις ποδιές παραθύρων για την σφράγιση των ενώσεων στα σηµεία που το σύστηµα ακουµπά στα 

κουφώµατα χρησιµοποιούµε τη στεγανωτική αυτοδιογκούµενη ταινία Sto Joint Sealing Tape 2D 15/5-12. Η ταινία κόβεται στο 

επιθυµητό µήκος και γίνεται εφαρµογή της από την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη ταινία στο κούφωµα αφαιρώντας την 

προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη ταινία και πιέζοντας µε δύναµη στο κούφωµα. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι πλά-

κες ενισχυµένης διογκωµένης πολυστερίνης STO-EPS 200 (πυκνότητας περίπου 30 kgr/m3) µε χρήση του συγκολλητικού κο-

νιάµατος ανόργανης βάσης STO ADH-B προσέχοντας να εφάπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Εφαρµογή σε όλη την επιφά-

νεια ενδιάµεσης στρώσης ενίσχυσης µε Sto - Flexyl (σε ανάµιξη 1:1 µε τσιµέντο Portland) στο οποίο εµβαπτίζεται το ενισχυτικό 

υαλοπλέγµα Sto Glassfibre Mesh µε καρέ 4Χ4 mm και βάρος 165 gr/cm2, υψηλών αντοχών ανθεκτικό στα αλκάλια, (εµβαπτί-
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ζεται όσο είναι νωπό το επίχρισµα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως). Οι λωρίδες του πλέγµατος θα πρέπει να αλληλεπικαλύ-

πτονται κατά 10 cm περίπου. Αφού στεγνώσει πλήρως η ενδιάµεση ενισχυτική στρώση, εφαρµόζεται η ακρυλική βαφή δια-

σποράς StoColor Crylan µε ρολλό, σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 

(εναλλακτικά: εφαρµογή της τελικής επικάλυψης StoLit K1,5 και φινίρισµα µε την εφαρµογή εξαιρετικά λεπτόκοκκου τελικού 

επιχρίσµατος StoLit Milano στην ίδια απόχρωση για την επίτευξη λείας τελικής επιφάνειας). 

Στο γύρισµα εσωτερικά του στηθαίου γίνεται εφαρµογή στην εσωτερική παρειά του στηθαίου στρώσης ενίσχυσης µε Sto - 

Flexyl (σε ανάµιξη 1:1 µε τσιµέντο Portland) στο οποίο εµβαπτίζεται το ανθεκτικό στα αλκάλια ενισχυτικό υαλοπλέγµα Sto 

Glassfibre Mesh µε καρέ 4Χ4 mm και βάρος 165 gr/cm2, (εµβαπτίζεται όσο είναι νωπό το επίχρισµα, έτσι ώστε να καλυφθεί 

πλήρως). Οι λωρίδες του πλέγµατος θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 cm περίπου. Η στρώση αυτή φτάνει έως και 

την µεµβράνη στεγάνωσης και την επικαλύπτει κατά περίπου 10 cm. Στην συνέχεια, και µετά απο επαρκές στέγνωµα των 

υλικών, εφαρµόζεται το γεµισµένο µε ειδική χαλαζιακή άµµο, ακρυλικό, ενδιάµεσο αστάρι Sto Primer. Αφού στεγνώσει πλήρως 

η ενδιάµεση στρώση, εφαρµόζεται µε κατάλληλη ανοξείδωτη σπάτουλα ή µε µηχανικά µέσα, ο οργανικός ελαστικός σοβάς 

τελικής επικάλυψης πάχους 1,50 mm StoLit K 1,5 (χωριάτικος σοβάς) σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 

µελέτης. Η τελική διαµόρφωση γίνεται µε πλαστική σπάτουλα. 

Για την σφράγιση κατακόρυφων αρµών διαστολής χρησιµοποιούµε το ειδικό τεµάχιο αρµού διαστολής StoExpansion Joint 

Profile Type E ή V µε υαλόπλεγµα (δεν αντικαθιστά το συνηθισµένο υαλόπλεγµα οπλισµού του συστήµατος). Εφαρµογή στην 

κρίσιµη επιφάνεια ενδιάµεσης στρώσης του οργανικού, ελαστοµερή, έτοιµου προς χρήση σοβά εµποτισµού υαλοπλέγµατος, 

τύπου StoArmat Classic, µε σπάτουλα. Η εφαρµογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να 

ακολουθεί ο εµβαπτισµός του πλέγµατος του αρµού διαστολής StoExpansion Joint Profile Type E ή V µε την χρήση σπάτουλας. 

Τέλος εφαρµόζουµε το υαλόπλεγµα έτσι ώστε να επικαλύπτει το πλέγµα του τεµαχίου αρµού διαστολής και µέχρι την εξωτερική 

ακµή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια θερµοµονωτικών πλακών, κόλλας, σοβάδων, υαλοπλέγµατος, και τυχόν βυσµάτων που 

θα απαιτηθούν, καθώς και τα απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, η εργασία για την εφαρµογή σε οποιαδήποτε 

στάθµη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός κλπ. σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και του 

προµηθευτή. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 58,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.: Γ.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.86.83.32 Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (διαµόρφωση στηθαίων κλπ.) εν-

δεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32, µε πάχος θερµοµονωτικού υλικού EPS80 CE 

(ETICS) 3 cm, µε σήµανση CE συστήµατος και έτοιµα οργανικά επιχρίσµατα συµπερι-

λαµβανοµένης και της προεργασίας υποστρώµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 100% 

Ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης (διαµόρφωση λαµπάδων-πρεκιών-στηθαίων κλπ.) ενδεικτικού τύπου 

StoTherm Clasik-Top 32, µε γραφειούχα διογκωµένη πολυστερίνη EPS 80 µε σήµανση CE για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK) 

πάχους 6 cm (EN 13163:2001) και οργανικά έτοιµα επιχρίσµατα λεπτού πάχους µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο 

EN 15824. Το προϊόν-σύστηµα θα πρέπει να φέρει σήµανση CE συστήµατος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETAG 004 από 

αρµόδιο κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης. Το σύστηµα θα πρέπει να φέρει 10ετή εγγύηση. Το ολοκληρωµένο σύστηµα 

εξωτερικής θερµοµόνωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες στεγάνωσης στις καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των 

στηθαίων ή των παραθύρων, λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση των λαµπάδων των κουφωµάτων, των στηθαίων κλπ. νεροστα-

λάκτες και γωνιόκρανα µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα και βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑG και των λοιπών 

προδιαγραφών του συστήµατος. 

Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης ενδεικτικού τύπου StoTherm Clasik-Top 32 αποτελείται από: 

α) Θερµοµονωτικές πλάκες γραφειούχας διογκωµένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου Sto-EPS Board K80 µε σήµανση CE 

για χρήση σε ETICS (λ=0,032W/mK), πάχους 3 cm βάσει της µελέτης και κολληµένες στα δοµικά στοιχεία µε ειδικό ενός 
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συστατικού συγκολλητικό υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υποστρώµατα και περιορισµένης 

αναφλεξιµότητας κλάση Β1 βάση DIN 4102-1α ενδεικτικού τύπου Sto-Turbofix, ή ενδεικτικού τύπου StoADH-B σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές του συστήµατος. 

Η χρήση πιστοποιηµένων µε CE βυσµάτων για την µηχανική στερέωση των θερµοµονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται 

βάση των υποδείξεων του πιστοποιητικού ETAG 014 και των λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος. 

β) Οργανικός έτοιµος προς χρήση σοβάς σε µορφή πάστας, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15824, υψηλής 

ελαστικότητας, χωρίς τσιµέντο, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εµποτισµό υαλοπλέγµατος 

για την πλήρη αντιρρηγµατική προστασία του συστήµατος, ενδεικτικού τύπου StoArmat Classic ο οποίος απλώνεται οµοιό-

µορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερµοµονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόµα υγρός εµβαπτίζεται 

υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, µε µεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), 

ενδεικτικού τύπου StoGlassfibre Mesh F µε επικάλυψη 10εκ στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων σύµφωνα µε τις προδια-

γραφές του συστήµατος. 

γ) Τελική επικάλυψη µε οργανικό έτοιµο προς χρήση σοβά χρωµατισµένου στην µάζα του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

µελέτης και εµπλουτισµένος µε πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και µύκητες, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το 

πρότυπο EN 15824, ενδεικτικού τύπου StoLit Κ 1,5 mm σε κατανάλωση ~2,3 kg/m. Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ελαστικός, ανθεκτικός σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, υψηλής υδρατµοδιαπερατό-

τητας και υδροφοβίας.  

Τo σύστηµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες της Sto. 

Για την σφράγιση των ενώσεων στα σηµεία που το σύστηµα ακουµπά στα κουφώµατα χρησιµοποιείτε η στεγανωτική αυτο-

διογκούµενη ταινία Sto Joint Sealing Tape 2D 15/5-12. Η ταινία κόβεται στο επιθυµητό µήκος και γίνεται εφαρµογή της από 

την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη ταινία στο κούφωµα αφαιρώντας την προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη ταινία 

και πιέζοντας µε δύναµη στο κούφωµα. Στην συνέχεια γίνεται τοποθέτηση της πλάκας θερµοµόνωσης Sto-EPS Board µε σή-

µανση CE για χρήση σε ETICS, πάχους 3cm, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, πρόσωπο µε την ταινία και χωρίς 

κενά ώστε να έχουν άριστη συναρµογή. Για την ενίσχυση σε γωνίες χρησιµοποιείται το ειδικό γωνιακό τεµάχιο µε υαλόπλεγµα 

Sto PVC Mesh Angle Bead (δεν αντικαθιστά το συνηθισµένο υαλόπλεγµα οπλισµού του συστήµατος). Γίνεται µε εφαρµογή 

στην κρίσιµη επιφάνεια ενδιάµεσης στρώσης του οργανικού, ελαστοµερή, έτοιµου προς χρήση σοβά εµποτισµού υαλοπλέγ-

µατος, StoArmat Classic, µε σπάτουλα. Η εφαρµογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να 

ακολουθεί ο εµβαπτισµός του γωνιόκρανου StoPVC Mesh Angle Bead µε την χρήση γωνιακής σπάτουλας. Τέλος γίνεται εφαρ-

µογή του υαλοπλέγµατος έτσι ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και µέχρι την εξωτερική ακµή της γωνίας. Οι εργασίες που 

ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο.  

Στο πρέκι ανοιγµάτων και κουφωµάτων γίνεται εφαρµογή νεροσταλάκτη µε την χρήση ειδικού τεµαχίου StoDrip Edge Profil. 

Γίνεται εφαρµογή στην κρίσιµη επιφάνεια ενδιάµεσης στρώσης µε αντιρρηγµατικό, οργανικό, ελαστοµερή, έτοιµο προς χρήση 

ενισχυτικό σοβά εµποτισµού υαλοπλέγµατος StoArmat Classic, υψηλής ελαστικότητας, χωρίς τσιµέντο, µε σπάτουλα. Η εφαρ-

µογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να ακολουθεί ο εµβαπτισµός του ειδικού τεµαχίου 

StoDrip Edge Profil µε την χρήση σπάτουλας. Τέλος γίνεται το υαλόπλεγµα έτσι ώστε να επικαλύπτει το γωνιόκρανο και µέχρι 

την εξωτερική ακµή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

Στο καπάκι στηθαίου και στις ποδιές παραθύρων για την σφράγιση των ενώσεων στα σηµεία που το σύστηµα ακουµπά στα 

κουφώµατα χρησιµοποιούµε τη στεγανωτική αυτοδιογκούµενη ταινία Sto Joint Sealing Tape 2D 15/5-12. Η ταινία κόβεται στο 

επιθυµητό µήκος και γίνεται εφαρµογή της από την πλευρά που είναι η αυτοκόλλητη ταινία στο κούφωµα αφαιρώντας την 

προστατευτική ταινία από την αυτοκόλλητη ταινία και πιέζοντας µε δύναµη στο κούφωµα. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι πλά-

κες ενισχυµένης διογκωµένης πολυστερίνης STO-EPS 200 (πυκνότητας περίπου 30 kgr/m3 ) µε χρήση του συγκολλητικού 

κονιάµατος ανόργανης βάσης STO ADH-B προσέχοντας να εφάπτονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Εφαρµογή σε όλη την επι-

φάνεια ενδιάµεσης στρώσης ενίσχυσης µε Sto - Flexyl (σε ανάµιξη 1:1 µε τσιµέντο Portland) στο οποίο εµβαπτίζεται το ενισχυ-

τικό υαλοπλέγµα Sto Glassfibre Mesh µε καρέ 4Χ4 mm και βάρος 165 gr/cm2, υψηλών αντοχών ανθεκτικό στα αλκάλια, (εµ-

βαπτίζεται όσο είναι νωπό το επίχρισµα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως). Οι λωρίδες του πλέγµατος θα πρέπει να αλληλεπι-

καλύπτονται κατά 10 cm περίπου. Αφού στεγνώσει πλήρως η ενδιάµεση ενισχυτική στρώση, εφαρµόζεται η ακρυλική βαφή 

διασποράς StoColor Crylan µε ρολλό, σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 
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(εναλλακτικά: εφαρµογή της τελικής επικάλυψης StoLit K1,5 και φινίρισµα µε την εφαρµογή εξαιρετικά λεπτόκοκκου τελικού 

επιχρίσµατος StoLit Milano στην ίδια απόχρωση για την επίτευξη λείας τελικής επιφάνειας). 

Στο γύρισµα εσωτερικά του στηθαίου γίνεται εφαρµογή στην εσωτερική παρειά του στηθαίου στρώσης ενίσχυσης µε Sto - 

Flexyl (σε ανάµιξη 1:1 µε τσιµέντο Portland) στο οποίο εµβαπτίζεται το ανθεκτικό στα αλκάλια ενισχυτικό υαλοπλέγµα Sto 

Glassfibre Mesh µε καρέ 4Χ4 mm και βάρος 165 gr/cm2, (εµβαπτίζεται όσο είναι νωπό το επίχρισµα, έτσι ώστε να καλυφθεί 

πλήρως). Οι λωρίδες του πλέγµατος θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 cm περίπου. Η στρώση αυτή φτάνει έως και 

την µεµβράνη στεγάνωσης και την επικαλύπτει κατά περίπου 10cm. Στην συνέχεια, και µετά απο επαρκές στέγνωµα των υλι-

κών, εφαρµόζεται το γεµισµένο µε ειδική χαλαζιακή άµµο, ακρυλικό, ενδιάµεσο αστάρι Sto Primer. Αφού στεγνώσει πλήρως η 

ενδιάµεση στρώση, εφαρµόζεται µε κατάλληλη ανοξείδωτη σπάτουλα ή µε µηχανικά µέσα, ο οργανικός ελαστικός σοβάς τελι-

κής επικάλυψης πάχους 1,50 mm StoLit K 1,5 (χωριάτικος σοβάς) σε οποιοδήποτε χρώµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 

µελέτης. Η τελική διαµόρφωση γίνεται µε πλαστική σπάτουλα. 

Για την σφράγιση κατακόρυφων αρµών διαστολής χρησιµοποιούµε το ειδικό τεµάχιο αρµού διαστολής StoExpansion Joint 

Profile Type E ή V µε υαλόπλεγµα (δεν αντικαθιστά το συνηθισµένο υαλόπλεγµα οπλισµού του συστήµατος). Εφαρµογή στην 

κρίσιµη επιφάνεια ενδιάµεσης στρώσης του οργανικού, ελαστοµερή, έτοιµου προς χρήση σοβά εµποτισµού υαλοπλέγµατος, 

τύπου StoArmat Classic, µε σπάτουλα. Η εφαρµογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 10+10 cm ώστε στη συνέχεια να 

ακολουθεί ο εµβαπτισµός του πλέγµατος του αρµού διαστολής StoExpansion Joint Profile Type E ή V µε την χρήση σπάτουλας. 

Τέλος εφαρµόζουµε το υαλόπλεγµα έτσι ώστε να επικαλύπτει το πλέγµα του τεµαχίου αρµού διαστολής και µέχρι την εξωτερική 

ακµή της γωνίας. Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια θερµοµονωτικών πλακών, κόλλας, σοβάδων, υαλοπλέγµατος, και τυχόν βυσµάτων που 

θα απαιτηθούν, καθώς και τα απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, η εργασία για την εφαρµογή σε οποιαδήποτε 

στάθµη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός κλπ. σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και του 

προµηθευτή. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 54,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

A.T.: ∆. 1  

ΑΤΗΕ Ν8540.1  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 1/2 

ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,26      

 

A.T.: ∆. 10  

ΜΛ NA9321.5.1  Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση. 

πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 16x2,7mm.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρµανση και κλιµατισµό, πρά-

σινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & ΗΥ, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπε-

ριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως. πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 16x2,7mm.  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,27      

 

A.T.: ∆. 100  

ΑΤΗΕ Ν8043.1.3  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

50 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

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

µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέ-

σεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 13,19      

 

A.T.: ∆. 101  

ΑΤΗΕ Ν8527.5.10  Στόµιο επιστροφής αέρα διαστάσεων 200x200 mm, ενδεικτικός τύπος : Αερογραµµή 

ΤΕΠ.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  



 

 

 σελ. 50                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Στόµιο επιστροφής αέρα από προφίλ ανοδειωµένου αλουµινίου, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδια-

γραφές, που θα φέρει µία σειρά κεκλιµένων πτερυγίων µε κλίση 45ο, µε διάφραγµα ρύθµισης της παροχής τύπου D και φίλτρο 

τύπου FΑ, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λει-

τουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ    

 (Αριθµητικώς): 34,00      

 

A.T.: ∆. 102  

ΑΤΗΕ Ν8527.5.11  Στόµιο επιστροφής αέρα διαστάσεων 400x200 mm, ενδεικτικός τύπος : Αερογραµµή 

ΤΕΠ.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο επιστροφής αέρα από προφίλ ανοδειωµένου αλουµινίου, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδια-

γραφές, που θα φέρει µία σειρά κεκλιµένων πτερυγίων µε κλίση 45ο, µε διάφραγµα ρύθµισης της παροχής τύπου D και φίλτρο 

τύπου FΑ, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λει-

τουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 45,00      

 

A.T.: ∆. 103  

ΑΤΗΕ Ν8527.5.12  Στόµιο επιστροφής αέρα διαστάσεων 800x200 mm, ενδεικτικός τύπος : Αερογραµµή 

ΤΕΠ.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

Στόµιο επιστροφής αέρα από προφίλ ανοδειωµένου αλουµινίου, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδια-

γραφές, που θα φέρει µία σειρά κεκλιµένων πτερυγίων µε κλίση 45ο, µε διάφραγµα ρύθµισης της παροχής τύπου D και φίλτρο 

τύπου FΑ, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λει-

τουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 85,00      

 

A.T.: ∆. 104  

ΑΤΗΕ Ν8527.7.1  Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots) µήκους 800 mm, ενδεικτικός τύπος : 

Trox Technik Slot Pureline18.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots), γραµµικό, µε plenum box µιας εισαγωγής (spigot) µε dumper, από αλουµίνιο 

ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μέσα σε κάθε 

εγκοπή υπάρχει το κύριο πτερύγιο µε το οποίο µεταβάλλεται η κατεύθυνση του αέρα προς τα δεξιά ή κατακόρυφα ή προς τα 

αριστερά. Εκατέρωθεν της εγκοπής βρίσκονται τα ρυθµιζόµενα βοηθητικά πτερύγια µε τα οποία είναι επίσης δυνατή η ρύθµιση 

της κατεύθυνσης της δέσµης. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 180,00      

 

A.T.: ∆. 105  

ΑΤΗΕ Ν8527.7.2  Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots) µήκους 1000 mm, ενδεικτικός τύπος : 

Trox Technik Slot Pureline18.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots), γραµµικό, µε plenum box µιας εισαγωγής (spigot) µε dumper, από αλουµίνιο 

ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μέσα σε κάθε 

εγκοπή υπάρχει το κύριο πτερύγιο µε το οποίο µεταβάλλεται η κατεύθυνση του αέρα προς τα δεξιά ή κατακόρυφα ή προς τα 

αριστερά. Εκατέρωθεν της εγκοπής βρίσκονται τα ρυθµιζόµενα βοηθητικά πτερύγια µε τα οποία είναι επίσης δυνατή η ρύθµιση 

της κατεύθυνσης της δέσµης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ    

 (Αριθµητικώς): 200,00      

 

A.T.: ∆. 106  

ΑΤΗΕ Ν8527.7.3  Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots) µήκους 1100 mm, ενδεικτικός τύπος : 

Trox Technik Slot Pureline18.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots), γραµµικό, µε plenum box µιας εισαγωγής (spigot) µε dumper, από αλουµίνιο 

ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μέσα σε κάθε 

εγκοπή υπάρχει το κύριο πτερύγιο µε το οποίο µεταβάλλεται η κατεύθυνση του αέρα προς τα δεξιά ή κατακόρυφα ή προς τα 

αριστερά. Εκατέρωθεν της εγκοπής βρίσκονται τα ρυθµιζόµενα βοηθητικά πτερύγια µε τα οποία είναι επίσης δυνατή η ρύθµιση 

της κατεύθυνσης της δέσµης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ    

 (Αριθµητικώς): 210,00      

 

A.T.: ∆. 107  

ΑΤΗΕ Ν8527.7.4  Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots) µήκους 1200 mm, ενδεικτικός τύπος : 

Trox Technik Slot Pureline18.  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots), γραµµικό, µε plenum box µιας εισαγωγής (spigot) µε dumper, από αλουµίνιο 

ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μέσα σε κάθε 

εγκοπή υπάρχει το κύριο πτερύγιο µε το οποίο µεταβάλλεται η κατεύθυνση του αέρα προς τα δεξιά ή κατακόρυφα ή προς τα 

αριστερά. Εκατέρωθεν της εγκοπής βρίσκονται τα ρυθµιζόµενα βοηθητικά πτερύγια µε τα οποία είναι επίσης δυνατή η ρύθµιση 

της κατεύθυνσης της δέσµης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ    

 (Αριθµητικώς): 220,00      

 

A.T.: ∆. 108  

ΑΤΗΕ Ν8527.7.5  Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots) µήκους 1600 mm, ενδεικτικός τύπος : 

Trox Technik Slot Pureline18.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο προσαγωγής αέρα 2 εγκοπών (slots), γραµµικό, µε plenum box µιας εισαγωγής (spigot) µε dumper, από αλουµίνιο 

ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Μέσα σε κάθε 

εγκοπή υπάρχει το κύριο πτερύγιο µε το οποίο µεταβάλλεται η κατεύθυνση του αέρα προς τα δεξιά ή κατακόρυφα ή προς τα 

αριστερά. Εκατέρωθεν της εγκοπής βρίσκονται τα ρυθµιζόµενα βοηθητικά πτερύγια µε τα οποία είναι επίσης δυνατή η ρύθµιση 

της κατεύθυνσης της δέσµης. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 260,00      

 

A.T.: ∆. 109  

ΑΤΗΕ Ν8527.8.1  Στόµιο προσαγωγής αέρα διαστάσεων 400x150 mm, ενδεικτικός τύπος : Αερο-

γραµµή ΟΚ4.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο προσαγωγής αέρα, ορθογωνικό, τεσσάρων κατευθύνσεων, από αλουµίνιο ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, µε 

διάφραγµα ρύθµισης της παροχής τύπου D, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 65,00      

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
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A.T.: ∆. 11  

ΜΛ NA9321.7.1  Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση. 

πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 20x3,4 mm.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, κρύα νερά, πράσινος, ΡΝ 20 

bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ. Περιλαµβάνει τρία στρώµατα (ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα 

PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχει αυξηµένες µηχανικές αντοχές και µειωµένο συντελεστή γραµµικής διαστολής 

0,03, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 20x3,4 

mm.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,73      

 

A.T.: ∆. 110  

ΑΤΗΕ Ν8527.8.2  Στόµιο προσαγωγής αέρα διαστάσεων 600x200 mm, ενδεικτικός τύπος : Αερο-

γραµµή ΟΚ4.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο προσαγωγής αέρα, ορθογωνικό, τεσσάρων κατευθύνσεων, από αλουµίνιο ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, µε 

διάφραγµα ρύθµισης της παροχής τύπου D, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 85,00      

 

A.T.: ∆. 111  

ΑΤΗΕ Ν8527.8.3  Στόµιο προσαγωγής αέρα διαστάσεων 800x200 mm, ενδεικτικός τύπος : Αερο-

γραµµή ΟΚ4.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Στόµιο προσαγωγής αέρα, ορθογωνικό, τεσσάρων κατευθύνσεων, από αλουµίνιο ανοδιωµένο ή βαµµένο σε χρώµα RAL, µε 

διάφραγµα ρύθµισης της παροχής τύπου D, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του στοµίου, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετή-

σεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 115,00      
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A.T.: ∆. 112  

ΑΤΗΕ Ν8527.9.1  Αεροβαλβίδα (στόµιο) διαµέτριυ Φ125 mm, ενδεικτικός τύπος : Αερογραµµή F-PVC.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

Αεροβαλβίδα (στόµιο), από λευκό πλαστικό (ABS) (F-PVC), σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγρα-

φές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση της αεροβαλβίδας, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία το-

ποθετήσεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ    

 (Αριθµητικώς): 25,00      

 

A.T.: ∆. 113  

ΑΤΗΕ Ν8527.10.1  Περσίδα βαρύτητας µε σίτα διαστάσεων 400x400 mm, για σύνδεση µε αεραγωγό 

Φ200 mm, ενδεικτικός τύπος : VK-40 SIVAR.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Περσίδα βαρύτητας µε σίτα (στόµιο) απαγωγής αέρα, από ανοδειωµένο αλουµίνιο), σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση της περσίδας, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθε-

τήσεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 90,00      

 

A.T.: ∆. 114  

ΑΤΗΕ Ν8527.10.2  Περσίδα εισαγωγής µε σίτα διαστάσεων 400x400 mm, για σύνδεση µε αεραγωγό 

Φ200 mm.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 Περσίδα µε σίτα (στόµιο) εισαγωγής αέρα, από ανοδειωµένο αλουµίνιο), σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση της περσίδας, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθε-

τήσεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ    

 (Αριθµητικώς): 78,00      

 

A.T.: ∆. 115  

ΑΤΗΕ Ν8545.2  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 1 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  
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 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,61      

 

A.T.: ∆. 116  

ΑΤΗΕ Ν8545.3  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 3/8 

ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,16      

 

A.T.: ∆. 117  

ΑΤΗΕ Ν8545.4  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 5/8 

ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,46      

 

A.T.: ∆. 118  

ΑΤΗΕ Ν8545.5  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 3/4 

ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,21      

 

A.T.: ∆. 119  

ΑΤΗΕ Ν8545.6  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/8 

ins  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,91      

 

A.T.: ∆. 12  

ΜΛ NA9321.7.2  Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση. 

πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 25x4,2 mm.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, κρύα νερά, πράσινος, ΡΝ 20 

bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ. Περιλαµβάνει τρία στρώµατα (ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα 

PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχει αυξηµένες µηχανικές αντοχές και µειωµένο συντελεστή γραµµικής διαστολής 

0,03, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 25x4,2 

mm.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 13,74      

 

A.T.: ∆. 120  

ΑΤΗΕ Ν8799.5.3  Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 µµ Πλάτους 200 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες εν θερµώ απο διάτρητη λαµαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται στην τεxνική περιγραφή και 

προδιαγραφή µετα των ειδικών γωνιακών εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτηµάτων για τη στε-

ρέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστηµένη, δηλ. προµήθεια, εγκατάσταση επι της εσxάρας και 

παράδοση.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 18,28      

 

A.T.: ∆. 121  

 

ΑΤΗΕ Ν9750.2.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαµέτρου Φ 9.5 mm πάxους τοιxώµατος 

0.8 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλή-

σεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 57 

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 11,71      

 

A.T.: ∆. 122  

ΑΤΗΕ Ν9750.3.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαµέτρου Φ 12.7 mm πάxους τοιxώµα-

τος 0.9 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλή-

σεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 13,46      

 

A.T.: ∆. 123  

ΑΤΗΕ Ν9750.4.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαµέτρου Φ 15.9 mm πάxους τοιxώµα-

τος 1 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλή-

σεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 16,51      

 

A.T.: ∆. 124  

 

ΑΤΗΕ Ν9750.5.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαµέτρου Φ 19.1 mm πάxους τοιxώµα-

τος 1 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 

 Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλή-

σεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 19,83      
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A.T.: ∆. 125  

 

ΑΤΗΕ Ν9750.6.1  Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαµέτρου Φ 28.6 mm πάxους τοιxώµα-

τος 1.2 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 

 Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλή-

σεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 26,97      

 

A.T.: ∆. 126  

 

ΑΤΗΕ 8537.1  Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  

 

 Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλα-

ντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους Αµερικάνικους κανονισµούς.Περιλαµβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια 

(καµπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα 

και τα στόµια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, µε τις ενισχύσεις από µορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στε-

γανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως  

( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 8,71      

 

A.T.: ∆. 127  

 

ΑΤΗΕ 8537.3.7  Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 

125 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 

 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και 

µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ονοµαστικής διαµέτρου 125 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 59 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 9,31      

 

A.T.: ∆. 128  

 

ΑΤΗΕ 8537.3.9  Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 

150 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 

 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και 

µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ονοµαστικής διαµέτρου 150 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 10,03      

 

A.T.: ∆. 129  

 

ΑΤΗΕ 8537.3.11  Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 

180 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 

 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και 

µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ονοµαστικής διαµέτρου 180 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,14      

 

A.T.: ∆. 13  

 

ΜΛ NA9321.7.3  Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση. 

πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 32x5,4 mm.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, κρύα νερά, πράσινος, ΡΝ 20 

bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ. Περιλαµβάνει τρία στρώµατα (ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα 
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PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχει αυξηµένες µηχανικές αντοχές και µειωµένο συντελεστή γραµµικής διαστολής 

0,03, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. πράσινος, ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς, διατοµής 32x5,4 

mm.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 15,08      

 

A.T.: ∆. 130  

 

ΑΤΗΕ 8537.3.12  Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 

200 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 

 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και 

µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ονοµαστικής διαµέτρου 200 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,92      

 

A.T.: ∆. 131  

 

ΑΤΗΕ 8537.3.14  Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής Ονοµαστικής διαµέτρου 

250 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  

 

 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής µε τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και 

µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ονοµαστικής διαµέτρου 250 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 14,63      

 

A.T.: ∆. 132  

 

ΑΤΗΕ 8539.1.5.1  Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα-

που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου Πάχος παπλώµατος 3 cm  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 61 

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 

 Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m3, που 

φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου πάχους 10 µικρών ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου.Το πάπλωµα προσδένεται 

στην επιφάνεια των αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm µήκους µε περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 

5 cm και στεγανοποιήται σε όλους τους αρµούς µε την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, 

µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτούµενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως Πάχος 

παπλώµατος 3 cm  

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 11,06      

 

A.T.: ∆. 133  

 

ΑΤΗΕ 8539.1.5.3  Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα-

που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου Πάχος παπλώµατος 5 cm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 

 Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m3, που 

φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου πάχους 10 µικρών ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου.Το πάπλωµα προσδένεται 

στην επιφάνεια των αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm µήκους µε περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 

5 cm και στεγανοποιήται σε όλους τους αρµούς µε την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, 

µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτούµενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως Πάχος 

παπλώµατος 5 cm  

( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,28      

 

A.T.: ∆. 134  

 

ΑΤΗΕ Ν8545.1  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 1/2 

ins  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  



 

 

 σελ. 62                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,21      

 

A.T.: ∆. 135  

 

ΜΛ N8558.2.8  Αντλία θερµότητας αέρα-αέρα ενδεικτικού τύπου HITACHI RAS-18FSXNPE  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 

 Αντλία θερµότητας αέρα-αέρα, αερόψυκτη, κατάλληλη για ψύξη και θέρµανση και κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. 

Η αντλία θερµότητας θα διαθέτει 2 Scroll συµπιεστές. Ο ένας από τους δύο συµπιεστές scroll ρυθµίζει την απόδοσή του µε 

γραµµικό έλεγχο βηµάτων λειτουργίας µέσω INVERTER και οι υπόλοιποι λειτουργούν µε ON-OFF έλεγχο. Ο συµπιεστής 

INVERTER ρυθµίζει συνεχώς τις στροφές του µεταβάλλοντας την συχνότητα και την τάση 

Η αντλία θερµότητας θα διαθέτει ψυκτικό µέσο R410A, φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες και θα παραδοθεί πλήρης σε ενιαία βάση 

µε αντικραδασµικά στηρίγµατα, µε συµπυκνωτή, εξατµιστή, συµπιεστή, σωληνώσεις, µε όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοµατι-

σµού και ασφαλιστικών διατάξεων, τον αυτόµατο εκκινητή, κλπ., για λειτουργία αυτόµατη ανάλογα µε την επιθυµητή θερµο-

κρασία. 

Στην τιµή της αντλίας θερµότητας περιλαµβάνονται κάθε υλικό ή µικροϋλικό και εργασία, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα κλιµατισµού και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. ενδεικτικού τύπου HITACHI RAS-18FSXNPE  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕ-

ΠΤΑ  

  

 (Αριθµητικώς): 22235,40      

 

A.T.: ∆. 136  

 

ΜΛ N8558.2.9  Κασέτα ψευδοροφής, τεσσάρων κατευθύνσεων ενδεικτικού τύπου HITACHI RCI-

1.5FSN3  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 

 Κασέτα ψευδοροφής, τεσσάρων κατευθύνσεων, µε ρυθµιζόµενη ροή πτερυγίων ώστε η οµαλή ροή αέρα µπορεί να κατευθύ-

νεται σε ολόκληρο το χώρο ή να ρυθµιστεί σε ένα συγκεκριµένο σηµείο για µεγαλύτερη άνεση. 

Οι κινητήρες ανεµιστήρων είναι κινητήρες ανεµιστήρα DC, οι οποίοι µπορούν να ρυθµίζουν αυτόµατα την ταχύτητα και το ESP 

επιτρέποντας την αξιόπιστη, αποδοτικότερη και αθόρυβη λειτουργία των µονάδων. 

Η κασέτα θα διαθέτει πλενόµενο φίλτρο επιτρέποντας την καθαρή έξοδο του κλιµατιζόµενου αέρα προς το χώρο. Επίσης η 

κασέτα θέτει τη ρύθµιση αντιστάθµισης θερµοκρασίας µε το χειριστήριο. Αυτή η λειτουργία µπορεί να δώσει τη σωστή θερµο-

κρασία που απαιτεί ο χώρος συγκρίνοντας την εξωτερική θερµοκρασία µε την επιθυµητή. 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 63 

Στην τιµή της κασέτας περιλαµβάνονται το ασύρµατο τηλεχειστήριο καθώς καιι κάθε υλικό ή µικροϋλικό και εργασία, δηλαδή 

προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα κλιµατισµού και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθµιση και παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ενδεικτικού τύπου HITACHI RCI-1.5FSN3  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1560,54      

 

A.T.: ∆. 137  

 

ΜΛ N8558.2.10  Εσωτερική µονάδα οροφής κρυφού τύπου για αεραγωγούς (καναλάτη) ενδεικτικού 

τύπου HITACHI RPI-4.0FSN4Ε  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 

 Εσωτερική µονάδα οροφής κρυφού τύπου για αεραγωγούς (καναλάτη), µεσαίας στατικής πίεσης, dc inverter, µονοφασική, 

συνεργασία µε όλες τις εξωτερικές µονάδες SYSTEM FREE, χαµηλής στάθµης θορύβου, ψυκτικό µέσο R410 και αντλία συ-

µπυκνωµάτων αποστράγγισης. 

Στην τιµή της µονάδας περιλαµβάνονται κάθε υλικό ή µικροϋλικό και εργασία, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση µε τα δίκτυα κλιµατισµού και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ενδει-

κτικού τύπου HITACHI RPI-4.0FSN4Ε  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1897,08      

 

A.T.: ∆. 138  

 

ΜΛ N8558.2.11  Εσωτερική µονάδα οροφής κρυφού τύπου για αεραγωγούς (καναλάτη) ενδεικτικού 

τύπου HITACHI RPI-5.0FSN4Ε  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 37  100,00%  

 

 Εσωτερική µονάδα οροφής κρυφού τύπου για αεραγωγούς (καναλάτη), µεσαίας στατικής πίεσης, dc inverter, µονοφασική, 

συνεργασία µε όλες τις εξωτερικές µονάδες SYSTEM FREE, χαµηλής στάθµης θορύβου, ψυκτικό µέσο R410 και αντλία συ-

µπυκνωµάτων αποστράγγισης. 

Στην τιµή της µονάδας περιλαµβάνονται κάθε υλικό ή µικροϋλικό και εργασία, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση µε τα δίκτυα κλιµατισµού και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ενδει-

κτικού τύπου HITACHI RPI-5.0FSN4Ε  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    



 

 

 σελ. 64                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 (Αριθµητικώς): 2203,08      

 

A.T.: ∆. 139  

 

ΜΛ N9631.37  Τοπικό χειριστήριο εσωτερικής µονάδας ενσύρµατο, µε αγωγό LiCY 2x1  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

 Τοπικό χειριστήριο εσωτερικής µονάδας ηλεκτρονικού τύπου µε τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία, πλήρως εγκατεστηµένο. ενσύρµατο, µε αγωγό LiCY 2x1  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 216,70      

 

A.T.: ∆. 14  

 

ΑΤΗΕ Ν8028.2  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα xωρίς κόφτρα διαµέτρου Φ 70 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

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

οπών.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 49,74      

 

A.T.: ∆. 140  

 

ΜΛ N9631.38  Τοπικό χειριστήριο εναλλάκτη θερµότητας ενσύρµατο, µε αγωγό LiCY 2x1  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

 Τοπικό χειριστήριο εναλλάκτη θερµότητας, ηλεκτρονικού τύπου µε τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία, πλήρως εγκατεστηµένο. ενσύρµατο, µε αγωγό LiCY 2x1  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 216,70      



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 65 

 

A.T.: ∆. 141  

 

ΜΛ NT8472.15  Εναλλάκτης ανάκτησης θερµότητας παροχής 500 m3/h, αποδοτικότητας 75 %, ενδει-

κτικού τύπου HITACHI KPI-502E3E  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  

 

 Εναλλάκτης ανάκτησης θερµότητας τύπου box. Ο εναλλάκτης θα φέρει τις απαιτούµενες λήψεις και νοείται πλήρως τοποθετη-

µένος και συναρµολογηµένος δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως προς τα 

δίκτυα, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. παροχής 500 m3/h, αποδοτικότητας 75 %, ενδεικτικού τύπου 

HITACHI KPI-502E3E  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1420,25      

 

A.T.: ∆. 142  

 

ΜΛ NT8472.16  Εναλλάκτης ανάκτησης θερµότητας παροχής 800 m3/h, αποδοτικότητας 75 %, ενδει-

κτικού τύπου HITACHI KPI-802E3E  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  

 

 Εναλλάκτης ανάκτησης θερµότητας τύπου box. Ο εναλλάκτης θα φέρει τις απαιτούµενες λήψεις και νοείται πλήρως τοποθετη-

µένος και συναρµολογηµένος δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως προς τα 

δίκτυα, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. παροχής 800 m3/h, αποδοτικότητας 75 %, ενδεικτικού τύπου 

HITACHI KPI-802E3E  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 2020,25      

 

A.T.: ∆. 143  

 

ΑΤΗΕ Ν8987.2  Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 



 

 

 σελ. 66                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Φωτιστικό ασφαλείας µε κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούµενος απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδό-

τησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και µικροϋλικών σύνδε-

σης και στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 61,35      

 

A.T.: ∆. 144  

 

ΑΤΗΕ Ν9531.5  Κέντρο πυρανίxνευσης 5 ζωνών  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

 Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαµβάνον σύστηµα µεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήµατος αγγελίας, σύστηµα συνεxούς µέ-

τρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και 

την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση επι τόπου του έργου και εργασία συναρµολόγησης 

σύνδεσης δοκιµών ρυθµίσεων µετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 424,91      

 

A.T.: ∆. 145  

 

ΑΤΗΕ Ν9532.2  Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

 Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος απο αύξηση θερµοκρασίας 10°C ανα λεπτό ή σε µέγιστη θερµοκρασία περίπου 

60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερµοκρασία κυµαίνεται απο -20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις 

προδιαγραφές, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 159,12      

 

A.T.: ∆. 146  

 

ΑΤΗΕ Ν9533.1  Πατητό κοµβίο συναγερµού  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 67 

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 

 Πατητό κοµβίο συναγερµού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήµατος ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα 

λοιπά όπως στις προδιαγραφές µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 126,47      

 

A.T.: ∆. 147  

 

ΑΤΗΕ Ν9533.2  Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού αυτόµατης λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 124,70      

 

A.T.: ∆. 148  

 

ΑΤΗΕ 8733.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC ευθύς ∆ιαµέτρου 

16 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις απαραί-

τητες ευθείες ή καµπύλες από πλαστικό υλικό, προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως. ευθύς ∆ιαµέτρου 16 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 6,13      

 

A.T.: ∆. 149  

 

ΑΤΗΕ 8735.1.2  Κυτίο διακλαδώσεως Τύπου Μπέργκµαν - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm -  



 

 

 σελ. 68                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

 Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, 

ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. Τύπου Μπέργκµαν - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm -  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,56      

 

A.T.: ∆. 15  

 

ΑΤΗΕ Ν8028.3  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα, συλλογής οµβρίων διαµέτρου Φ 100 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα, συλλογής οµβρίων πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη 

διάνοιξη οπών.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 58,35      

 

A.T.: ∆. 150  

 

ΑΤΗΕ 8766.2.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολ-

λάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στη-

ρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) 

και πλήρους εγκαταστάσεως. διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,18      

 

A.T.: ∆. 151  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 69 

 

ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 6 kg  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  

 

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθε-

τηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 37,79      

 

A.T.: ∆. 152  

 

ΑΤΗΕ 8202.2  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γοµώσεως 6 kg  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  

 

 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως το-

ποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 69,69      

 

A.T.: ∆. 153  

 

ΜΛ NA9035.3  Ανελκυστήρας προσώπων υδραυλικός 8 ατόµων, 2 στάσεων  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 63  100,00%  

 

 Ανελκυστήρας προσώπων υδραυλικός, πλήρης, όπως προδιαγράφεται στην Τεxνική Περιγραφή,τις προδιαγραφές και τα σxέ-

δια, προµήθεια και εγκατάσταση, και παράδοση µετά τις απαιτούµενες δοκιµές σε πλήρη λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνο-

νται και οι όποιες δαπάνες πιστοποίησης του ανελκυστήρα. 8 ατόµων, 2 στάσεων  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 17011,87      

 

A.T.: ∆. 16  



 

 

 σελ. 70                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΑΤΗΕ Ν8037.9  ∆ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων,ενδ.τύπου MUPRO,χωρίς λάστιχο, διαµέτρου Φ 4 

ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  

∆ιαιρούµενο στήριγµα σωλήνων, ενδ. τύπου MUPRO, χωρίς λάστιχο, πλήρως τοποθετηµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 

εργασία τοποθέτησης και µικρουλικά.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 8,88      

 

A.T.: ∆. 17  

ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

40 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

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

µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συν-

δέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,89      

 

A.T.: ∆. 18  

 

ΑΤΗΕ Ν8043.1.5  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

75 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

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

µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέ-

σεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 17,99      

 

A.T.: ∆. 19  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 71 

ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

100 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

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

µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέ-

σεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 21,96      

 

A.T.: ∆. 2  

 

ΑΤΗΕ Ν8540.12  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαµέτρου Φ 1/2 

ins, πάχους 13 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40  100,00%  

 

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές 

προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,99      

 

A.T.: ∆. 20  

 

ΑΤΗΕ Ν8043.1.9  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

125 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

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

µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέ-

σεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

( 1 m )  Μέτρο  

 



 

 

 σελ. 72                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 22,57      

 

A.T.: ∆. 21  

 

ΑΤΗΕ Ν8043.1.11  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

150 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

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

µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέ-

σεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 27,43      

 

A.T.: ∆. 22  

 

ΑΤΗΕ Ν8054.5  Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 100 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 10,75      

 

A.T.: ∆. 23  

 

ΑΤΗΕ Ν8130.3  Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) διαµέτρου Φ 100 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετηµένη  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 73 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 6,77      

 

A.T.: ∆. 24  

 

ΑΤΗΕ 8036.9  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 

 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους 

ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 

µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 73,87      

 

A.T.: ∆. 25  

 

ΑΤΗΕ 8061.2  Συλλεκτήρας υδάτων.Γλάστρα 20Χ30 cm οµβρίων υδάτων  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  

 

 Συλλεκτήρας υδάτων. Γλάστρα 20Χ30 cm οµβρίων υδάτων από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm κορνιζωτή 

συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεωςκλπ όπως και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 134,41      

 

A.T.: ∆. 26  

 

ΑΤΗΕ 8066.1.3  Φρεάτιο µε εσχάρα γαλβανισµένη, δικτύων οµβρίων ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και 

βάθος έως 0,50 m  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  

 

 Φρεάτιο µε εσχάρα γαλβανισµένη, δικτύων οµβρίων, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρό-

δεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκο-
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νιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής ηµικυκλι-

κής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 

τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και 

αχρήστων υλικών ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 103,90      

 

A.T.: ∆. 27  

 

ΑΤΗΕ 8066.1.5  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος 

έως 0,50 m  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  

 

 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθ-

µένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και 

τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής 

ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 

600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών 

και αχρήστων υλικών ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 145,24      

 

A.T.: ∆. 28  

 

ΑΤΗΕ 8072  Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  

 

 Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα στεγανοποιήσεως  

( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1,65      

 

A.T.: ∆. 29  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 75 

ΜΛ NA8027.1.2  Σηπτική δεξαµενή ακαθάρτων διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 2,10x1,20x1,20(1,50)  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  

 

 Σηπτική δεξαµενή ακαθάρτων, όπως στα σχέδια και τα τεύχη της µελέτης, από οπλισµένο σκυρόδεµα Β160. Στην τιµή συµπε-

ριλαµβάνεται η εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, η πλήρης κατασκευή της σηπτικής δεξαµενής µαζί µε τον παραµένοντα ξυλότυπο, 

η σωλήνωση και το ταυ µέσα στη δεξαµενή, τσιµεντοκονία 450kgr τσιµέντου ανά m3 σε πάχος 3 cm, εργασίες επίχωσης, 

χυτοσιδηρά καλύµµατα βαρέως τύπου και η πλήρης εργασία δοκιµών. Η δεξαµενή θεωρείται ένα τεµάχιο, παραδοτέος, έτοιµος 

προς λειτουργία. διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 2,10x1,20x1,20(1,50)  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕ-

ΠΤΑ  

  

 (Αριθµητικώς): 2538,43      

 

A.T.: ∆. 3  

 

ΑΤΗΕ 8101.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 

 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ∆ιαµέτρου 

1/2 ins  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,88      

 

A.T.: ∆. 30  

 

ΜΛ NA8217.5.8  Φρεάτιο ανύψωσης λυµάτων διαστάσεων 0,80χ0,80χ0,80m, µε δίδυµο αντλητικό συ-

γκρότηµα 8,91 m3/h - 3 m ΣΥ  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 22  100,00%  

 

 Φρεάτιο ανύψωσης λυµάτων, µε στεγανό κάλυµµα, µε δίδυµο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα, αποτελούµενο απο δύο υπο-

βρύxιες αντλίες όπως φαίνονται στα σxέδια, µε την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες προς τους 

επιπλεόντες απιοειδείς διακόπτες εκκίνησης και στάσης τους, τον πίνακα ισxύος - αυτοµατισµών (σύµφωνα µε τις προδια-

γρφές), δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. διαστά-

σεων 0,80χ0,80χ0,80m, µε δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα 8,91 m3/h - 3 m ΣΥ  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1064,52      

 

A.T.: ∆. 31  

 

ΑΤΗΕ Ν8774.6.7  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 25 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 

 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µού-

φες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) 

επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και 

σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 16,35      

 

A.T.: ∆. 32  

 

ΑΤΗΕ Ν8847.3  Ταινία γείωσης χάλκινη διαστάσεων 30χ2mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 

 Ταινία από χαλκό διατοµής 30 x 3 mm κατά DIN 48801 χρησιµοποιούµενη για περιµετρική γείωση µέσα στο έδαφος ή στο 

µπετόν δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 27,14      

 

A.T.: ∆. 33  

 

ΑΤΗΕ Ν9983.11.2  Χαλύβδινη γαλβανισµένη ράβδος, κυκλικής διατοµής, Χαλύβδινη ράβδος κυκλικής 

διατοµής, γαλβανισµένη ∆ιαµέτρου 10 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 77 

 Χαλύβδινη γαλβανισµένη ράβδος, κυκλικής διατοµής, κατα DΙΝ 48801, γαλβανισµένη τοποθετούµενη σαν αγωγός συλλογής 

ή καθόδου αλεξικεραύνου µε τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήµατα κατα DΙΝ 48843, 48845, απο γαλβανισµένο xάλυβα, µε τους 

ορειxάλκινους γαλβανισµένους κοxλίες για τις ενώσεις και διακλαδώσεις της, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, σύν-

δεση µε τους άλλους αγωγούς, µέτρηση αντίστ ασης και παράδοση.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 3,80      

 

A.T.: ∆. 34  

 

ΑΤΗΕ Ν9983.31.2  Ακίδα αλεξικεραύνου µήκους 500 mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 

 Ακίδα αλεξικεραύνου τοποθετηµένη σαν αγωγός γείωσης µε τα ειδικά στηρίγµατα στήριξης ή τους xαλύβδινους ήλους ήλωσης 

πάνω σε µπετόν, µε τα υλικά και εξαρτήµατα σύνδεσης (κατα DΙΝ 48843 και 48845) προς επιµήκυνση ή διακλάδωση δηλ. 

προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτ άσεις.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 68,70      

 

A.T.: ∆. 35  

 

ΑΤΗΕ 8731.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών τύπου Μπέργκµαν σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών τύπου Μπέργκµαν , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα προστόµια, 

ίσια ή καµπύλα από πορσελάνη και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,12      

 

A.T.: ∆. 36  

 

ΑΤΗΕ 8731.2.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών τύπου Μπέργκµαν σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 23mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών τύπου Μπέργκµαν , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα προστόµια, 

ίσια ή καµπύλα από πορσελάνη και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 23mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,91      

 

A.T.: ∆. 37  

 

ΑΤΗΕ 8731.2.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών τύπου Μπέργκµαν σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών τύπου Μπέργκµαν , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα προστόµια, 

ίσια ή καµπύλα από πορσελάνη και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,97      

 

A.T.: ∆. 38  

 

ΑΤΗΕ 8732.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά 

προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 3,97      

 

A.T.: ∆. 39  

 

ΑΤΗΕ 8732.1.4  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 23mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 79 

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά 

προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 23mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,89      

 

A.T.: ∆. 4  

 

ΑΤΗΕ 8101.2  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ∆ιαµέτρου 3/4 ins  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 

 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ∆ιαµέτρου 

3/4 ins  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 13,38      

 

A.T.: ∆. 40  

 

ΑΤΗΕ 8732.1.5  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά 

προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,66      

 

A.T.: ∆. 41  

 

ΑΤΗΕ 8735.2.2  Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm -  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 



 

 

 σελ. 80                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, 

ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm -  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,79      

 

A.T.: ∆. 42  

 

ΑΤΗΕ 8736.2.1  Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 

 Κυτίο οργάνων διακοπής (διακρίτου, ρευµατοδότου, επαφής σηµάνσεως κλπ) ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή κυτίο και µικρου-

λικά (γύψος, µονωτική πίσσα κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. πλαστικό κυτίο  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 3,88      

 

A.T.: ∆. 43  

 

ΑΤΗΕ 8751.1.2  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  

 

 Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση 

αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία 

τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1,27      

 

A.T.: ∆. 44  

 

ΑΤΗΕ 8751.1.3  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 81 

 

 Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση 

αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία 

τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1,40      

 

A.T.: ∆. 45  

 

ΑΤΗΕ 8751.1.4  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 4 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  

 

 Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση 

αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία 

τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 4 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1,59      

 

A.T.: ∆. 46  

 

ΑΤΗΕ 8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολ-

λάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στη-

ρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) 

και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 5,16      

 

A.T.: ∆. 47  

 



 

 

 σελ. 82                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολ-

λάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στη-

ρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) 

και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 5,42      

 

A.T.: ∆. 48  

 

ΑΤΗΕ 8766.5.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 4 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολ-

λάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στη-

ρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) 

και πλήρους εγκαταστάσεως. πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 4 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 9,48      

 

A.T.: ∆. 49  

 

ΑΤΗΕ 8774.6.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 

 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µού-

φες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) 

επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και 

σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 83 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 11,86      

 

A.T.: ∆. 5  

 

ΑΤΗΕ 8101.3  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ∆ιαµέτρου 1,0 ins  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 

 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ∆ιαµέτρου 

1,0 ins  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 16,98      

 

A.T.: ∆. 50  

 

ΑΤΗΕ 8774.6.5  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 

 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µού-

φες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) 

επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαµόρφωση και 

σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 14,49      

 

A.T.: ∆. 51  

 

ΑΤΗΕ 8801.1.2  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός 

διπολικός  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 



 

 

 σελ. 84                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και 

σύνδεση Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 5,62      

 

A.T.: ∆. 52  

 

ΑΤΗΕ 8801.1.4  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κοµι-

τατέρ ή αλλέ ρετούρ  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 

 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και 

σύνδεση Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 5,84      

 

A.T.: ∆. 53  

 

ΑΤΗΕ 8801.1.10  Σύστηµα κλήσης κινδύνου WC ΑΜΕΑ  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 

 Πλήρες σύστηµα κλήσης κινδύνου για τοποθέτηση σε WC ΑΜΕΑ, αποτελόυµενο από το µπουτόν κλήσης, το κορδόνι κλήσης 

κινδύνου και τη φαροσειρήνα, σύµφωνα µε τα σχέδια, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 183,34      

 

A.T.: ∆. 54  

 

ΑΤΗΕ 8826.3.2  Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 85 

 Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε 

λειτουργία SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 9,04      

 

A.T.: ∆. 55  

 

ΑΤΗΕ 8827.4.1  Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός µε ουδέτερο και επαφής 

γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 Α -  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 

 Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και µικροϋλικών εγκατάσταση και 

σύνδεση Τριφασικός µε ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 Α -  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 21,71      

 

A.T.: ∆. 56  

 

ΑΤΗΕ Ν8837.23.6  Αγωγός γείωσης γείωσης, xάλκινος διαµέτρου Φ10mm  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 

 Αγωγός γείωσης γείωσης, xάλκινος, όπως αναφέρεται στην τεxνική περιγραφή και προδιαγραφή, πλήρως τοποθετηµένος, 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 28,03      

 

A.T.: ∆. 57  

 

ΜΛ N8975.30.1  Φωτιστικό L1 ενδεικτικός τύπος : SKA - PAN INT.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 



 

 

 σελ. 86                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : SKA - PAN INT.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 327,00      

 

A.T.: ∆. 58  

 

ΜΛ N8975.30.2  Φωτιστικό L1b ενδεικτικός τύπος : DAY - PAN INT  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : DAY - PAN INT  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 305,62      

 

A.T.: ∆. 59  

 

ΜΛ N8975.30.3  Φωτιστικό L2 ενδεικτικός τύπος : FRESH - FARO  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : FRESH - FARO  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 87 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 80,00      

 

A.T.: ∆. 6  

 

ΑΤΗΕ 8101.4  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 

 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ∆ιαµέτρου 

1 1/4 ins  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 19,09      

 

A.T.: ∆. 60  

 

ΜΛ N8975.30.4  Φωτιστικό L2b ενδεικτικός τύπος : Stan - Faro.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : Stan - Faro.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 90,00      

 

A.T.: ∆. 61  

 

ΜΛ N8975.30.5  Φωτιστικό L3 ενδεικτικός τύπος : LED PANEL - NOBILED.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 



 

 

 σελ. 88                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : LED PANEL - NOBILED.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ    

 (Αριθµητικώς): 113,00      

 

A.T.: ∆. 62  

 

ΜΛ N8975.30.6  Φωτιστικό L4 ενδεικτικός τύπος : ORA - FARO.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : ORA - FARO.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ    

 (Αριθµητικώς): 113,00      

 

A.T.: ∆. 63  

 

ΜΛ N8975.30.7  Φωτιστικό L5 ενδεικτικός τύπος : PLIS - NOBILED.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : PLIS - NOBILED.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 89 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ    

 (Αριθµητικώς): 110,00      

 

A.T.: ∆. 64  

 

ΜΛ N8975.30.8  Φωτιστικό L6 ενδεικτικός τύπος : LEDSTRIP - NOBILED.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : LEDSTRIP - NOBILED.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ    

 (Αριθµητικώς): 486,00      

 

A.T.: ∆. 65  

 

ΜΛ N8975.30.9  Φωτιστικό XL1 ενδεικτικός τύπος : TRICK - IGUZZINI.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : TRICK - IGUZZINI.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ    

 (Αριθµητικώς): 464,00      

 

A.T.: ∆. 66  

 

ΜΛ N8975.30.10  Φωτιστικό XL2 ενδεικτικός τύπος : TRICK - IGUZZINI.  

 



 

 

 σελ. 90                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : TRICK - IGUZZINI.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ    

 (Αριθµητικώς): 218,00      

 

A.T.: ∆. 67  

 

ΜΛ N8975.30.11  Φωτιστικό XL3 ενδεικτικός τύπος : BOTTOM - AILATI.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : BOTTOM - AILATI.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ    

 (Αριθµητικώς): 82,00      

 

A.T.: ∆. 68  

 

ΜΛ N8975.30.12  Φωτιστικό XL4 ενδεικτικός τύπος : Lander - iGuzzini.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : Lander - iGuzzini.  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 91 

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ    

 (Αριθµητικώς): 1159,00      

 

A.T.: ∆. 69  

 

ΜΛ N8975.30.13  Φωτιστικό XL5 ενδεικτικός τύπος : LEDSTRIP - NOBILED.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : LEDSTRIP - NOBILED.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 80,12      

 

A.T.: ∆. 7  

 

ΑΤΗΕ 8131.2.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Τύπου γωνιακή ∆ιαµέ-

τρου 1/2 ins  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 

 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκατα-

στάσεως Τύπου γωνιακή ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 13,45      

 

A.T.: ∆. 70  

 

ΜΛ N8975.30.15  Φωτιστικό XL7 ενδεικτικός τύπος : Woody - iGuzzini.  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : Woody - iGuzzini.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ    

 (Αριθµητικώς): 138,00      

 

A.T.: ∆. 71  

 

ΜΛ N8975.30.16  Φωτιστικό XL6 ενδεικτικός τύπος : BRIK - NOBILED.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Φωτιστικό σώµα πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προ-

διαγραφές και τα σχέδια της µελέτης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού µετά των απαιτούµενων 

παρελκόµενων και ειδικών εξαρτηµάτων (τάπες, αναρτήσεις, προφίλ κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, η προ-

µήθεια και εγκατάσταση των λυχνιών, η δοκιµή καθώς και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό και εργασία που απαιτείται προκειµένου 

το φωτιστικό να παραδοθεί πλήρες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : BRIK - NOBILED.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ    

 (Αριθµητικώς): 186,00      

 

A.T.: ∆. 72  

 

ΜΛ Ν9923  Πλαστικό φρεάτιο γείωσης U-PVC, διαστάσεων 25x25  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

 Πλαστικό φρεάτιο γείωσης,. µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, κλπ. την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. U-PVC, 

διαστάσεων 25x25  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ    
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 (Αριθµητικώς): 18,00      

 

A.T.: ∆. 73  

 

ΜΛ Ν9924  Ζυγός γείωσης επινικελωµένος, διαστάσεων 30x3  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

 Ζυγός γείωσης. µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, κλπ. την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. επινικελωµένος, 

διαστάσεων 30x3  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ    

 (Αριθµητικώς): 18,00      

 

A.T.: ∆. 74  

 

ΜΛ NA8673.14  Ράγα τεσσάρων καλωδίων ενδεικτικός τύπος : Track 4 - On-Off - PAN  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

 Ράγα τεσσάρων καλωδίων, για την τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων, πλήρης µε τα υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης. Στην 

τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση, εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµής και παράδοσης σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, καθώς και οι απαιτούµενες ντίζες ανάρτησης από την οροφή και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό ή εργασία 

που απαιτείται για την ορθή εγκατάσταση και την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ενδεικτικός τύπος : Track 4 - 

On-Off - PAN  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 99,95      

 

A.T.: ∆. 75  

 

ΜΛ NA8749.1.4  Προκατασκευασµένο φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων διαστάσεων 300x300x450,εν-

δεικτικού τύπου ΒΙΟΦΡΕ Α15  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 100  100,00%  

 

 Προκατασκευασµένο φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων από σκυρόδεµα µε κάλυµα. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, 

µεταφορά και εγκατάσταση του φρεατίου καθώς και κάθε άλλο υλικό και εργασία που απαιτείται για την πλήρη και σωστή 

εγκατάσταση του. διαστάσεων 300x300x450,ενδεικτικού τύπου ΒΙΟΦΡΕ Α15  
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 68,35      

 

A.T.: ∆. 76  

 

ΜΛ NA8843.1.9  Γενικός ηλεκτρικός πίνακας πλήρης ΑΠ  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

 Γενικός ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύµφωνα µε τα σxέδια και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια 

κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. ΑΠ  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 792,63      

 

A.T.: ∆. 77  

 

ΜΛ NA8843.1.17   Πίνακας Υ1Π  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

 Πίνακας κτιρίου σύµφωνα µε τα σxέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια 

κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Υ1Π  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1233,31      

 

A.T.: ∆. 78  

 

ΜΛ NA8843.1.18   Πίνακας Υ2Π  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

 Πίνακας σύµφωνα µε τα σxέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια κλπ. 

την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Υ2Π  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 699,49      

 

A.T.: ∆. 79  

 

ΜΛ NA8843.1.19   Πίνακας Ι1Π  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

 Πίνακας σύµφωνα µε τα σxέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια κλπ. 

την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ι1Π  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1332,24      

 

A.T.: ∆. 8  

 

ΑΤΗΕ 8141.2.2  Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 

τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 

 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 60,63      

 

A.T.: ∆. 80  

ΜΛ NA8843.1.20   Πίνακας Ι2Π  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 Πίνακας σύµφωνα µε τα σxέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια κλπ. 

την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ι2Π  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 824,29      
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A.T.: ∆. 81  

ΜΛ NA8843.1.21   Πίνακας ∆Π  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 Πίνακας σύµφωνα µε τα σxέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια κλπ. 

την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. ∆Π  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 823,15      

 

A.T.: ∆. 82  

ΜΛ NA8844.1.5  Πίνακας ΕΠ  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 Ηλεκτρικός πίνακας ΕΠ, πλήρης σύµφωνα µε τα σxέδια και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια κλπ. 

την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1919,30      

 

A.T.: ∆. 83  

 

ΜΛ NA8980.2.5  Φωτιστικό σώµα, επίτοιχο τύπου πλαφονιέρας στεγανό IP65 µε λαµπτήρα LED 10W  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 Φωτιστικό σώµα, επίτοιχο τύπου πλαφονιέρας, όπως περιγράφεται στα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή, µε τα µικροϋλικά, 

δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

στεγανό IP65 µε λαµπτήρα LED 10W  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 57,29      

 

A.T.: ∆. 84  

 

ΜΛ NA9990.1.1  Ηλεκτρικός µηχανισµός κύλισης συρόµενης µεταλλικής θύρας κατάλληλος για θύρα 

βάρους έως 600kg, ανοίγµατος έως 7,00m,  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 63  100,00%  

 Ηλεκτρικός µηχανισµός κύλισης συρόµενης µεταλλικής θύρας, πλήρως τοποθετηµένος. 
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∆ηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση του ηλεκτρικού µηχανισµού κύλισης, ο οποίος φέρει ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό πίνακα 

ελέγχου και µηχανισµό αποσύµπλεξης για χειροκίνητη λειτουργία. 

Στο µηχανισµό περιλαµβάνονται δύο ποµποί ασύρµατου τηλεχειρισµού (κυλιόµενου κωδικού), ένα ζεύγος ασύρµατων φωτο-

κυττάρων ασφαλείας µε ανακλαστήρα για αυτόµατο επαναφορά της θύρας σε περίπτωση διακοπής της δέσµης από εµπόδιο 

κατά το κλείσιµο, ένας φάρος εξωτερικής εγκατάστασης, νια µπουτονιέρα χειρισµού βιοµηχανικού τύπου µε τρία κουµπιά, 

κρεµαγιέρα µετάδοσης κίνησης γαλβανιζέ κατάλληλου µήκους, δέκτης τηλεχειρισµού 2 καναλιών, συσκευή encoder η οποία 

ενηµερώνει τον πίνακα ελέγχου για την ακριβή θέση της θύρας. 

Ακόµη συµπεριλαµβάνονται ίλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις των πιο πάνω καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρου-

λικά εγκατάστασης και λειτουργίας για τη εργασία τοποθέτησης, συνδέσεων, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. κατάλληλος για θύρα βάρους έως 600kg, ανοίγµατος έως 7,00m,  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 623,42      

 

A.T.: ∆. 85  

ΝΑΤΕΠ 5751.3  Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm ∆ιατοµής Φ 25  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, 

δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ) και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά 

ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης 

της τάφρου. Η δαπάνη µεταφοράς των σωλήνων στη θέση εγκατάστασης πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα Ν.ΑΤΕΠ 

1010 και Ν.ΑΤΕΠ 1011.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ.    

 (Αριθµητικώς): 0,541      

 

A.T.: ∆. 86  

ΝΑΤΕΠ 5751.6  Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm ∆ιατοµής Φ 50  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, 

δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ) και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά 

ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης 

της τάφρου. Η δαπάνη µεταφοράς των σωλήνων στη θέση εγκατάστασης πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα Ν.ΑΤΕΠ 

1010 και Ν.ΑΤΕΠ 1011.  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1,45      

 

A.T.: ∆. 87  

ΑΤΗΕ Ν8768.6  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6a, 4 ζευγών  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  

 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6a, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικρουλικών επι τόπου και εργα-

σία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,33      

 

A.T.: ∆. 88  

ΑΤΗΕ Ν8768.8  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6a, 25 ζευγών  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  

 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6a, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικρουλικών επι τόπου και εργα-

σία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 11,02      

 

A.T.: ∆. 89  

ΑΤΗΕ Ν8799.5.2  Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες Εσxάρα καλωδίων ύψους 50 µµ Πλάτους 100 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισµένες εν θερµώ απο διάτρητη λαµαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται στην τεxνική περιγραφή και 

προδιαγραφή µετα των ειδικών γωνιακών εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτηµάτων για τη στε-

ρέωση απο τοίxο ή ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστηµένη, δηλ. προµήθεια, εγκατάσταση επι της εσxάρας και 

παράδοση.  

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 14,20      

 

A.T.: ∆. 9  

ΜΛ NA8258.3.1  Τοπικός ηλεκτρικός ταχυθερµοσίφωνας µονοφασικός αυτορρυθµιζόµενος (ψηφια-

κός - inverter)  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24  100,00%  

 Τοπικός ηλεκτρικός ταχυθερµοσίφωνας, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, µε δυνατότητα ρύθµισης µέγι-

στης ισχύος λειτουργίας σε 4.0, 5.0, 6.0 ή 7.0 Kw, πλήρης, εφοδιασµένος µε εναλλάκτη, µόνωση, ηλεκτρικό στοιχείο, συλλέκτη, 

βάση στήριξης και όλα τα αναγκαία υλικά και όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως, όπως και τα ασφαλιστικά τους 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή θερµοσίφωνας µε τα όργανά του και τα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως 

και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι σωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 

υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, δοκιµών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. µονοφασικός αυτορ-

ρυθµιζόµενος (ψηφιακός - inverter)  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 99 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 351,62      

 

A.T.: ∆. 90  

ΑΤΗΕ Ν8993.11  Συγκρότηµα κατανεµητή φωνής και δεδοµένων σε rack 19ins πλήρες µετά των υλι-

κών για πλήρη λειτουργία  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  

 Συγκρότηµα κατανεµητή φωνής και δεδοµένων σε rack 19ins, πλήρες, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, διευθέ-

τηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων µέσα στον κατανεµητή, στερέωση των άκρων, έλεγχο και δοκιµές 

µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε 

τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 671,84      

 

A.T.: ∆. 91  

ΑΤΗΕ Ν9500.3  Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύν-

δεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 13,98      

 

A.T.: ∆. 92  

ΑΤΗΕ Ν9601.21  Πλήρες σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης CCTV µε κάµερες wifi, εξωτερι-

κού χώρου IP66  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  

 Πλήρες σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης CCTV, αποτελούµενο από καταγραφέα, λογισµικό, οθόνη, τους κινητούς 

ψηφιακούς εικονολήπτες (κάµερες), τους απαραίτητους ποµποδέκτες ασύρµατης επικοινωνίας,τον σκληρό δίσκο, καθώς και 

όλα τα απαραίτητα παρελκόµενα για κανονική και πλήρη λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού και δεν περιλαµβάνεται η αξία των ηλεκτρικών παροχών 

ρεύµατος και πιθανών ιστών, που αποζηµιώνεται ιδιαίτερα  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 1784,16      

 

A.T.: ∆. 93  

ΑΤΗΕ Ν9730.5  Πρίζα τηλεόρασης xωνευτή διέλευσης ή τερµατική  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  

 Πρίζα τηλεόρασης xωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και ερ-

γασία εγκατάστασης, και σύνδεσης.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 16,43      

 

A.T.: ∆. 94  

ΑΤΗΕ Ν9730.8.1  Οµοαξονικό καλώδιο RG-11/75Ω µε µόνωση από SOLID PE & µανδύα από µαύρο 

PVC, θωρακισµένο µε πλέγµα από επικασσιτερωµένα συρµατίδια χαλκού, για µετα-

φορά και λήψη σηµάτων υψηλών συχνοτήτων.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  

 Οµοαξονικό καλώδιο RG-11/75Ω µε µόνωση από SOLID PE & µανδύα από µαύρο PVC, θωρακισµένο µε πλέγµα από επικασ-

σιτερωµένα συρµατίδια χαλκού, για µεταφορά και λήψη σηµάτων υψηλών συχνοτήτων, ορατό ή εντοιxισµένο εντός καναλιού 

(σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκα-

τάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,14      

 

A.T.: ∆. 95  

ΑΤΗΕ Ν9730.9  Κεραία Τ.V. - R  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  

 Κεραία Τ.V. - R 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης 

- ραδιοφώνου,περιλαµβανόµενων του ενισχυτή σήµατος,του κατανεµητή σήµατος,καθώς επίσης και του ιστού στήριξης και 

των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής,αντιρίδων,κλπ., δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µι-

κρουλικών και εργασία εγκατάστασης,ασφαλούς στερέωσης,ρύθµισης,δοκιµών και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 346,84      

 

A.T.: ∆. 96  

ΜΛ N8994.1.1  Σηµείο πρόσβασης (AP, Access Point)  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  

Σηµείο πρόσβασης (AP, Access Point), όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές, µε σκοπό να µε-

γαλώσει την εµβέλεια ασύρµατης κάλυψης, σύµφωνα µε το πρότυπο 802.11, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 

έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία .  

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 101 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 130,57      

 

A.T.: ∆. 97  

ΑΤΗΕ Ν6107  Σιδηροκατασκευή απο µορφοσίδηρο  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 Σιδηροκατασκευή απο µορφοσίδηρο κάθε σxήµατος και διατοµής διαµορφούµενη σε αναρτήρες θερµαντήρων, µεταλλακτών, 

κλιµατιστικών µονάδων, σωλήνων κλπ., ή σε στηρίγµατα συσκευών ή εξαρτηµάτων εγκατάστασης, δηλ. µορφοσίδηρος και 

µικροϋλικά (ήλοι, κοxλίες, υλικά οξυγονοκολλήσεων, τσιµεντοκονίαµα, κλπ.) επι τόπου και εργασία κοπής, κατεργασίας, διά-

νοιξης οπών, κατασκευής και τοποθέτησης, µε τις πλώσεις, συγκολλήσεις, διανοίξεις φωλεών, αγκυρώσεις σε οποιοδήποτε 

στοιxείο του κτιρίου και πλήρους τοποθέτησης.  

( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 4,40      

 

A.T.: ∆. 98  

ΑΤΗΕ Ν8015  Ντίζα γαλβανισµένη Μ8  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 Ντίζα γαλβανισµένη Μ8 πλήρως τοποθετηµένη,δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση και εργασία τοποθέτησης.  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 2,17      

 

A.T.: ∆. 99  

ΑΤΗΕ Ν8043.1.1  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 

32 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

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

µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συν-

δέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 12,53      
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

Α.Τ.: Ε.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\73.47 Περιθώρια δώµατος (λούκια) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 100% 

Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού 

τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος 

στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου. 

Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος 

µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά 

και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 

 

Α.Τ.: Ε.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\73.92 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100% 

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα 

ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή 

χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Περιλαµβάνονται: 

α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 

10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 

εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.  

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

γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επί-

παση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και 

χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. 

δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλα-

ζιακά πετρώµατα (quartz) και προσµίκτων. 

ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 

5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό. 

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

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µε-

λέτη. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

 

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 103 

Α.Τ.: Ε.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.17.83.22 Επιστρώσεις δια βοτσαλοπλακών τσιµέντου διαστάσεων 50Χ50 cm και πάχους 4 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100% 

Επιστρώσεις δια βοτσαλοπλακών τσιµέντου διαστάσεων 40Χ40 cm και πάχους 4 cm, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί 

υποστρώµατος πάχους 2 cm,από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,20 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ε.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.32.83.62 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Σκύρου πάχους 3 cm εσωτερικά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 100% 

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Σκύρου πάχους 3 cm εσωτερικά, πλάτους έως 50 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατα-

σκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 77,25 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ε.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.32.84.61 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Σκύρου πάχους 3 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 100% 

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Σκύρου πάχους 3 cm πλάτους έως 50 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού) κάτω από το 

εξέχον άκρο τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 81,75 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ε.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.33.83.05 Επενδύσεις τοίχων µε γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 30x60 cm, ενδεικτικού τύπου 

FUSION PIOMBO της RETTIFICATO A' 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100% 

Επενδύσεις τοίχων µε γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 30x60 cm, ενδεικτικού τύπου FUSION PIOMBO της RETTIFICATO A' 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 

kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12004 (ανάλογων προδιαγραφών τύπου Elibond, µε πρόσµικτο ρητινούχο γαλάκτωµα), συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, 

η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε 

ειδικό υλικό συµβατό µε τα γρανιτοπλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση 

οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. 



 

 

 σελ. 104                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 33,60 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.33.83.48 Επενδύσεις βαθµίδων κλιµάκων (πάτηµα και ρίχτι) µε πλάκες µωσαϊκού διαστάσεων 

60x80x2 cm ενδεικτικού τύπου Terrazzo Agglotech λείας υφής Polished, απόχρωσης 

SB 103 GRIGIO MEDIO σύµφωνα µε την µελέτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100% 

Επενδύσεις βαθµίδων κλιµάκων (πάτηµα και ρίχτι) µε πλάκες µωσαϊκού διαστάσεων 60x80x2 cm ενδεικτικού τύπου Terrazzo 

Agglotech λείας υφής Polished, απόχρωσης SB 103 GRIGIO MEDIO σύµφωνα µε την µελέτη, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Οι πλάκες είναι κοµµένες από συµπαγή όγκο µε τσιµέντο και φυσικό µάρµαρο. 

Το υλικό είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τη νόρµα UNI EN 13748-2. 

Τα πλακίδια έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Απορροφητικότητα πριν την επεξεργασία αδιαβροχοποίησης κάτω από 3 M%. 

 Αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη από 8 MPA. 

 Επίπεδο αντιολίσθησης R11. 

 Επιφάνεια αδιαβροχοποιηµένη στο εργοστάσιο µε αδιαβροχοποιητικό και υλικό κατά των λεκέδων κατάλληλο για µω-

σαϊκό. 

 Αντοχή σε παγετό σύµφωνα µε UNI EN 12372. 

 Χρώµα σταθερό στο ηλιακό φως σύµφωνα µε UNI EN 1095. 

 Πιστοποίηση CE και LEED. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε αρµούς πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη, σε 

στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή µεκόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 (ενδεικτικού τύπου AGGLOFIX 

S2 µε γενική προδιαγραφή C1 E S2), συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 

600 kg τσιµέντου, χρώµατος σύµφωνα µε τη µελέτη ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τις πλάκες και ο επιµελής καθα-

ρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,26 

 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.33.84.09 Επενδύσεις τοίχων µε τσιµεντοπλακίδια µωσαϊκού διαφόρων σχηµάτων και αποχρώ-

σεων, διαστάσεων 80x40x2 cm, ενδεικτικού τύπου Terrazzo Agglotech 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100% 

Επενδύσεις τοίχων µε τσιµεντοπλακίδια µωσαϊκού διαφόρων σχηµάτων και αποχρώσεων, διαστάσεων 80x40x2 cm, ενδεικτι-

κού τύπου Terrazzo Agglotech ή ισοδύναµο αυτού, και σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε 

κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 105 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των τσιµεντοπλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, µε κόλλα 

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε υλικό τσιµεντοειδούς βάσης 

και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 51,20 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.33.84.10 Επιστρώσεις δαπέδων µε γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 60x60 cm ενδεικτικού τύπου 

FUSION ANTHCACITE της RETTIFICATO 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100% 

Επιστρώσεις δαπέδων µε γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 60x60 cm ενδεικτικού τύπου FUSION ANTHCACITE της 

RETTIFICATO αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντο-

κονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 (ανάλογων προδιαγραφών τύπου Elibond, µε 

πρόσµικτο ρητινούχο γαλάκτωµα), συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 

kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα γρανιτοπλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 38,40 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.33.84.11 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες µωσαϊκού διαστάσεων 60x80x3 cm ενδεικτικού τύ-

που Terrazzo Agglotech αδρής υφής Brushed, απόχρωσης SB 103 GRIGIO MEDIO σύµ-

φωνα µε την µελέτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100% 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες µωσαϊκού διαστάσεων 60x80x3 cm ενδεικτικού τύπου Terrazzo Agglotech αδρής υφής 

Brushed, απόχρωσης SB 103 GRIGIO MEDIO σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Οι πλάκες είναι κοµµένες από συµπαγή όγκο µε τσιµέντο και φυσικό µάρµαρο. 

Το υλικό είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τη νόρµα UNI EN 13748-2. 

Τα πλακίδια έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Απορροφητικότητα πριν την επεξεργασία αδιαβροχοποίησης κάτω από 3 M%. 

 Αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη από 8 MPA. 

 Επίπεδο αντιολίσθησης R9. 

 Επιφάνεια αδιαβροχοποιηµένη στο εργοστάσιο µε αδιαβροχοποιητικό και υλικό κατά των λεκέδων κατάλληλο για µω-

σαϊκό. 

 Αντοχή σε παγετό σύµφωνα µε UNI EN 12372. 



 

 

 σελ. 106                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Χρώµα σταθερό στο ηλιακό φως σύµφωνα µε UNI EN 1095. 

 Πιστοποίηση CE και LEED. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε αρµούς πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη, σε 

στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή µεκόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 (ενδεικτικού τύπου AGGLOFIX 

S2 µε γενική προδιαγραφή C1 E S2), συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 

600 kg τσιµέντου, χρώµατος σύµφωνα µε τη µελέτη ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τις πλάκες και ο επιµελής καθα-

ρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 43,20 

 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ε.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.33.84.12 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες µωσαϊκού διαστάσεων 60x80x2 cm ενδεικτικού τύ-

που Terrazzo Agglotech λείας υφής Polished, απόχρωσης SB 103 GRIGIO MEDIO σύµ-

φωνα µε την µελέτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100% 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες µωσαϊκού διαστάσεων 60x80x2 cm ενδεικτικού τύπου Terrazzo Agglotech λείας υφής 

Polished, απόχρωσης SB 103 GRIGIO MEDIO σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Οι πλάκες είναι κοµµένες από συµπαγή όγκο µε τσιµέντο και φυσικό µάρµαρο. 

Το υλικό είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τη νόρµα UNI EN 13748-2. 

Τα πλακίδια έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Απορροφητικότητα πριν την επεξεργασία αδιαβροχοποίησης κάτω από 3 M%. 

 Αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη από 8 MPA. 

 Επίπεδο αντιολίσθησης R11. 

 Επιφάνεια αδιαβροχοποιηµένη στο εργοστάσιο µε αδιαβροχοποιητικό και υλικό κατά των λεκέδων κατάλληλο για µω-

σαϊκό. 

 Αντοχή σε παγετό σύµφωνα µε UNI EN 12372. 

 Χρώµα σταθερό στο ηλιακό φως σύµφωνα µε UNI EN 1095. 

 Πιστοποίηση CE και LEED. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε αρµούς πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη, σε 

στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή µεκόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 (ενδεικτικού τύπου AGGLOFIX 

S2 µε γενική προδιαγραφή C1 E S2), συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 

600 kg τσιµέντου, χρώµατος σύµφωνα µε τη µελέτη ή µεειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τις πλάκες και ο επιµελής καθα-

ρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00 

 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 
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Α.Τ.: Ε.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.33.84.20 Επενδύσεις βαθµίδων κλιµάκων (πάτηµα και ρίχτι) µε τσιµεντοπλακίδια µωσαϊκού πά-

χους 3 cm αδρής υφής, ενδεικτικού τύπου Agglotech ή ισοδύναµο αυτού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100% 

Επενδύσεις βαθµίδων κλιµάκων (πάτηµα και ρίχτι) µε τσιµεντοπλακίδια µωσαϊκού πάχους 3 cm, αδρής υφής,ενδεικτικού τύπου 

Agglotech ή ισοδύναµο αυτού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτε-

ρικές και εξωτερικές". Τα πλακίδια των µετώπων θα προέλθουν από κοπή αντίστοιχων πλακιδίων βατήρων. 

Το υλικό είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τη νόρµα UNI EN 13748-2. Έχει απορροφητικότητα πριν την επεξεργασία αδιαβρο-

χοποίησης κάτω από 3 M% και αντοχή σε κάµψη µεγαλύτερη από 8 MPA. Το επίπεδο αντιολίσθησης είναι R11. Η επιφάνεια 

του είναι αδιαβροχοποιηµένη στο εργοστάσιο µε αδιαβροχοποιητικό και υλικό κατά των λεκέδων κατάλληλο για µωσαϊκό. Έχει 

αντοχή σε παγετό σύµφωνα µε UNI EN 12372 και το χρώµα του είναι σταθερό στο ηλιακό φως σύµφωνα µε UNI EN 1095. 

Πιστοποίηση CE και LEED. 

Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά πρέπει να πιστοποιούνται από επίσηµη αναφορά δοκιµασιών από ανεξάρτητο εργαστήριο. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των τσιµεντοπλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, µε κόλλα 

πλακιδίων ενδεικτικού τύπου AGGLOFIX S2 µε γενική προδιαγραφή C1 E S2 συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλή-

ρωση των αρµών µε υλικό τσιµεντοειδούς βάσης και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 24,79 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.38.84.01 Γεµίσµατα δαπέδων µε ειδικής σύνθεσης τσιµεντοκονία ενδεικτικού τύπου NOVACEM 

PRONTO µε χρήση αντλίας, µε χαµηλό ειδικό βάρος και υψηλές αντοχές, σύµφωνα µε 

τη µελέτη σύνθεσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7340 100% 

Γεµίσµατα δαπέδων µε ειδικής σύνθεσης τσιµεντοκονία ενδεικτικού τύπου NOVACEM PRONTO µε χρήση αντλίας, µε χαµηλό 

ειδικό βάρος και υψηλές αντοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης συµπεριλαµβανοµένης και της επιπέδωσης, αποτελούµενη 

από τσιµέντο, άµµο, νερό και ενίσχυση µε ίνες πολυπροπυλενίου ειδικής επεξεργασίας µαζί µε ενισχυτικό πρόσφυσης - ρευ-

στοποιητή. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την µελέτη σύνθεσης, τις οδηγίες της επίβλεψης και του προµηθευτή των υλικών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που καθορίζονται από την µελέτη. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 170,20 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.92.83.05 Κατασκευή έγχρωµου βοτσαλωτού δαπέδου βιοµηχανικού τύπου από χυτό σκυρό-

δεµα ενδεικτικού τύπου Artevia Desactive της Lafarge πάχους 10 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100% 

Κατασκευή δαπέδου από έγχρωµο σκυρόδεµα λευκής - µπεζ (ώχρα) απόχρωσης, ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30, ενι-

σχυµένου µε µικρό-ίνες πολυπροπυλενίου, ενδεικτικού τύπου Artevia Desactive της εταιρίας Lafarge ή ισοδύναµου, πάχους 

10 cm, βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), µε εµφανή φυσικά αδρανή µέγιστου 

κόκκου 10 mm, ως το δείγµα που έχει κατασκευασθεί στο πεζοδρόµιο της οδού Βορρέου, / µε υποχρέωση κατασκευής δείγµα-
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τος προς έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 3,00 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Το δείγµα αυτό θα παρα-

µείνει µέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό. Το παραπάνω 

περιγραφόµενο υλικό θα πρέπει να περιέχει ψυχρά υλικά, οι επιδόσεις των οποίων να πληρούν τις "ελάχιστες επιδόσεις λευ-

κών και έγχρωµων τσιµεντοπλακών" της απόφασης µε αριθµ. ∆11γ/Ο/11/5 (ΦΕΚ Β/1913/15.07.2014). Περιλαµβάνονται: 

α) ∆ιάστρωση πλαστικής µεµβράνης 150 µm στην υπόβαση, ενδεικτικού τύπου Kritifill 1062 της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ή 

ισοδύναµου, από συµπυκνωµένα και εγκιβωτισµένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00). Το κόστος της υπόβασης 

δεν περιλαµβάνεται. 

β) Παραγωγή, µεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) έγχρωµου 

σκυροδέµατος λευκής - µπεζ (ώχρα) απόχρωσης, ελάχιστης κατηγορίας C25/30, ενισχυµένου µε ίνες πολυπροπυλενίου, 

µέσου τελικού πάχους 12 cm. Στις θέσεις επαφής µε άλλα υλικά (τοιχία, κράσπεδα, φρεάτια, κολώνες) δηµιουργείται αρµός 

αποµόνωσης πάχους 0,8 εκ. στην επαφή µε τα κτήρια και 0,5 εκ. µε όλα τα υπόλοιπα, µε χρήση κατάλληλου τύπου αφρολέξ, 

ενδεικτικού τύπου isofoam if, της εταιρείας masterplast ή ισοδύναµου. Οι εσωτερικές γωνίες (φρεάτια, κολώνες) θα ενισχύο-

νται µε πλέγµα (Τ131) τοποθετηµένο κάθετα στην προέκταση της γωνίας. 

γ) Λείανση και επιπέδωση της επιφάνειας µε χειροκίνητα µέσα (µύστρες). 

δ) Ψεκασµός της επιφάνειας διάστρωσης µε ειδικό επιφανειακό απενεργοποιητή, ενδεικτικού τύπου Chryso Decolav P04 της 

εταιρίας Chryso ή ισοδύναµου, ο οποίος δεν επιτρέπει τη σκλήρυνση της τελικής επιφάνειας σε µέγιστο βάθος 3,0 χιλ.. 

ε) Πλύσιµο της επιφάνειας µε νερό υπό πίεση, ώστε να αποµακρυνθεί το απενεργοποιηµένο τµήµα της τσιµεντόπαστας, ύστερα 

από 3 έως 24 ώρες ανάλογα µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος, για την αποκάλυψη των αδρανών και την επίτευξη του 

επιθυµητού αισθητικού αποτελέσµατος. 

ζ) Ψεκασµός της επιφάνειας µε ειδική αντιεξατµιστική µεµβράνη για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-

00:2009) ενδεικτικού τύπου Antisol S της εταιρίας Sika ή ισοδύναµου. 

η) Οι εγκάρσιοι και διαµήκης συστολικοί αρµοί θα έχουν διαµορφωθεί µε την τοποθέτηση λωρίδων µαρµάρου σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης. Οι γωνίες της υπόβασης µε τα κάθετα στοιχεία (µάρµαρα, τοιχεία κ.α) θα αµβλυθούν µε δόκιµο τεχνικά 

τρόπο. 

θ) Επάλειψη µε ακρυλικό σφραγιστικό υλικό, ενδεικτικού τύπου mariseal 760 της εταιρίας maris polymers ή ισοδύναµου, µετά 

το πέρας της επεξεργασίας και εφόσον το δάπεδο είναι στεγνό. 

ι) Πλήρωση των αρµών αποµόνωσης µε ειδική πολυουρεθανικής βάσης µαστίχη ενός συστατικού, στα επαφής του δαπέδου 

µε τα κτήρια, του επιλεγµένου από την υπηρεσία χρώµατος (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-05-02-05:2009), ενδεικτικού τύπου Sikaflex 

Pro3 της εταιρίας Sika χρώµατος "light grey" ή ισοδύναµου. 

Ο χρωµατισµός εφαρµόζεται σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και 

ανυψώσεις µετά των απαραιτήτων µηχανηµάτων, σε οποιοδήποτε σηµείο εντός του εργοταξίου σύµφωνα µε την µελέτη, τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Ε.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.94.83.10 Λάξευση επιφανειών σκυροδέµατος µε θραπίνα (ντελισίδικο) για διαµόρφωση πελεκη-

τής επιφάνειας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7177 100% 

Λάξευση επιφανειών σκυροδέµατος µε θραπίνα (ντελισίδικο) για διαµόρφωση πελεκητής επιφάνειας, σε οποιαδήποτε στάθµη 

από την επιφάνεια του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε την δαπάνη των απαιτουµένων ικριω-

µάτων. 

(1 m2 λαξευµένηςς επιφανείας) 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,94 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.95.84.05 Επιστρώσεις µε εποξειδική βαφή δαπέδου δύο συστατικών, χαµηλών εκποµπών πτη-

τικών οργανικών ενώσεων, ενδεικτικού τύπου Sinmast RM32 της εταιρείας Sintecno ή 

παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100% 

Επιστρώσεις µε εποξειδική βαφή δαπέδου δύο συστατικών, χαµηλών εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων, ενδεικτικού 

τύπου Sinmast RM32 της εταιρείας Sintecno ή παροµοίου, εφαρµοσµένη σε δύο ή τρείς στρώσεις πάχους ~320-470 µm σε 

υπόστρωµα βιοµηχανικού δαπέδου (αποτιµάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου), χρώµατος σύµφωνα µε την µελέτη 

που περιλαµβάνει τις πιο κάτω περιγραφόµενες εργασίες: 

 Έλεγχο της µέγιστης επιτρεπόµενης υγρασίας του υποστρώµατος που πρέπει να είναι <=4%. 

 Έλεγχο της επάρκειας του υποστρώµατος από πλευράς αντοχών σε θλίψη τουλάχιστον >= 25 Μpa και ελάχιστη εφελ-

κυστική αντοχή 1.5 Mpa. 

 Προετοιµασία του υποστρώµατος που απαιτεί καθαρή, απαλλαγµένη από ρύπους, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Αυτή 

θα πρέπει να προετοιµαστεί µηχανικά για αποµάκρυνση τσιµεντοεπιδερµίδας, χαλαρών ή σαθρών τµηµάτων. Η τελική 

επιφάνεια θα πρέπει να σκουπίζεται για αποµάκρυνση σκόνης πριν την εφαρµογή. 

 Όπου απαιτείται στοκάρισµα και/ή µικρο-επισκευή δύναται να αντιµετωπιστεί µε έτοιµη εποξειδική πάστα ενδεικτικού 

τύπου Sinmast P103 ή Sinmast P103 Fine της εταιρείας Sintecno ή παροµοίου. 

 Εφαρµογή ασταρώµατος της επιφάνειας µε βούρτσα ή ρολό µε εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών ενδεικτικού 

τύπου Sinmast S2WB της εταιρείας Sintecno ή παροµοίου µε κατανάλωση ~ 150 gr/m2 ανά στρώση. 

 Εφαρµογή δύο συστατικών εποξειδικής βαφής ενδεικτικού τύπου Sinmast RM32 της εταιρείας Sintecno ή παροµοίου µε 

κατανάλωση ~ 250 gr/m2 ανά στρώση. 

 Προστασία της επιφάνειας για τουλάχιστον 24 ώρες από την εφαρµογή της βαφής. 

Η όλη εργασία θα εκτελεστεί από ειδικευµένο συνεργείο µε τα κατάλληλα εργαλεία και µηχανήµατα και σύµφωνα µε τις προ-

διαγραφές των υλικών, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

∆ηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,15 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β73.96.84.05 Επίστρωση µε πλακίδια πολυστρωµατικά, υφαντού βινυλίου ενδεικτικού τύπου "2tec2 

ST Seamless tiles", διαστάσεων 50x50 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100% 

Επίστρωση µε πλακίδια πολυστρωµατικά, υφαντού βινυλίου ενδεικτικού τύπου "2tec2 ST Seamless tiles", διαστάσεων 50x50 

cm, τοποθετηµένα σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, επίπεδο που περιλαµβάνει: 

 ∆ιάστρωση ηχοµονωτικής µεµβράνης τύπου Akoustik - MetalSlikart.6 

 Γενικό αστάρωµα - εµποτισµός δαπέδου, µε ειδικό αστάρι πρόσφυσης 

 Η τοποθέτηση θα γίνει πάνω σε επεπεδούµενη επιφάνεια από εξειδικευµένο συνεργείο. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης για παράδοση σε λειτουρ-

γία. 
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(1 m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,25 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β75.02.84.01 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως 

Σκύρου πάχους 3cm και πλάτους 40 έως 90 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508 100% 

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων εκ µαρµάρου προελεύσεως Σκύρου πάχους 3cm και πλάτους 40 έως 

90 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,50 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β75.21.84.02 Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο προελεύσεως ΣΚΥΡΟΥ πάχους 3 cm και πλάτους 

άνω των 20 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526 100% 

Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο προελεύσεως ΣΚΥΡΟΥ πάχους 3 cm και πλάτους άνω των 20 cm, µε πολύ µικρή κλίση (2 

- 3%) Περιλαµβάνονται τά πάσης φύσεως υλικά και η εργασία µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από τα εξέχοντα άκρα και 

πλήρους τοποθέτησης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,20 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β78.06.84.01 ∆ιαµόρφωση οριζοντίου αρµού µεταξύ δαπέδου πλακών µωσαϊκού µε τον τοίχο ξηράς 

δόµησης,εύρους 15mm από το τελικό δάπεδο, µε το δεύτερο επενδυτικό φύλλο γυψο-

σανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

∆ιαµόρφωση οριζοντίου αρµού µεταξύ δαπέδου πλακών µωσαϊκού µε τόν τοίχο ξηράς δόµησης,εύρους 15mm από το τελικό 

δάπεδο, µε το δεύτερο επενδυτικό φύλλο γυψοσανίδας 

∆ηλαδή υλικά,µικρουλικά γενικά επί τόπου,και εργασία πλήρους κατασκευής, . 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,25 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ε.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.80.83.03 Ειδικές πλάκες (κίνησης-αλλαγής διεύθυνσης-κίνδυνος STOP) όδευσης τυφλών, µε ει-

δικές ραβδώσεις ή φωλιδωτές, διαστάσεων 40Χ40 cm, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά 

ψυχρά υλικά (photocatalytic cool meterials), µε χρωµατισµό και ψηφίδες αντίστοιχων 

του ειδικού έγχρωµου χυτού επεξεργασµένου δαπέδου 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100% 

Ειδικές πλάκες (κίνησης-αλλαγής διεύθυνσης-κίνδυνος STOP) όδευσης τυφλών, µε ειδικές ραβδώσεις ή φωλιδωτές, διαστά-

σεων 40Χ40 cm, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool meterials), µε χρωµατισµό και ψηφίδες αντί-

στοιχων του ειδικού έγχρωµου χυτού επεξεργασµένου δαπέδου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, µε την συµπύκνωση της τελικής 

επιφάνειας µε κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση τους. 

Οι ψυχρές ιδιότητες των λευκών ή εγχρώµων τσιµεντοπλακών θα αφορούν στη µάζα των υλικών και όχι σε επιφανειακή τους 

επεξεργασία µε κάποιο ψυχρό υλικό επικάλυψης ή βαφής, σε συνολικό πάχος που είναι σύµφωνο µε τις συνήθεις πρακτικές 

κατασκευής του κάθε υλικού. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ψυχρές ιδιότητες, οι τσιµεντόπλακες θα συνοδεύονται µε εργαστη-

ριακές µετρήσεις σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ASTM E408-71 και ASTM E1980-01 και θα παρουσιάζουν ελάχιστο αρχικό 

συντελεστή ανακλαστικότητας: οι µεν λευκές µεγαλύτερο ή ίσο του 65, οι δε έγχρωµες µεγαλύτερο ή ίσο του 50. 

Επιπλέον οι λευκές ή έγχρωµες τσιµεντόπλακες θα περιέχουν κατά ελάχιστο 20% τσιµέντο χαµηλής παραγωγής διοξειδίου του 

άνθρακα σε αντικατάσταση του συµβατικού τσιµέντου τύπου Portland. Ειδικότερα σε ότι αφορά την ενσωµάτωση τσιµέντου 

χαµηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα στο παραγόµενο προϊόν, αυτό θα πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του προ-

µηθευτή του εν λόγω τσιµέντου που θα αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των υλικών αυτές θα αφορούν σε επιτόπια επεξεργασία των τσιµεντό-

πλακων σε συνέχεια της διαδικασίας τοποθέτηση τους στο έργο µε ειδικό σύστηµα υλικών επάλειψης το οποίο θα συνοδεύεται 

από έκθεση εργαστηριακού ελέγχου σύµφωνα µε ισχύοντα διεθνή πρότυπα 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφω-

σης µε βάση την κείµενη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα υφιστάµενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 

1339. 

Η εφαρµογή και τοποθέτηση των εν λόγω υλικών, θα πραγµατοποιείται µε την δηµιουργία αρµών 8χιλ. και πλήρωση τους µε 

ειδικό τσιµεντοειδή στόκο ο οποίος θα τοποθετείται επί τόπου στους αρµούς µε την χρήση ειδικής φύσιγγας αρµολόγησης και 

θα εξοµαλύνεται µε κατάλληλο εξοπλισµό. Η πλήρωση των αρµών µε την χρήση χυτής λάσπης τσιµεντοκονίας και εφαρµογής 

της µε λαστιχένιες σπάτουλες (στοκαδόρους) πρέπει να αποφεύγεται ρητά για να µην επηρεάζεται ή επιφάνεια των τσιµεντό-

πλακων. 

Τα υλικά θα ελέγχονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος και θα επιβε-

βαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. Μόνον δε τότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή 

τους στο έργο. Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωµα να ζητήσει δειγµατοληψία και διενέργεια ελέγχων σε εργαστήριο της επιλογής 

της αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση των υλικών προς τις απαιτήσεις του παρόντος.  

Πλήρης περαιωµένη εργασία µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, και την εργασία, σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,60 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑ∆Α Ζ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

 

Α.Τ.: Ζ.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280 100% 

Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά 

της στέγης (υλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής). 

Ζευκτά από ξυλεία πριστή. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 400,00 

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\52.80.03 Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5283 100% 

Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Ζ.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\54.63.01 Θύρες πρεσσαριστές παλινδροµικές δροµικές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5463.1 100% 

Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή µε φεγγίτη, πρεσσαριστές (κόντρα πλακέ), παλινδροµικές (αλέ ρετούρ), µε τε-

τράξυλο (κάσσα) που καλύπτει το πάχος της οπτοπλινθοδοµής µαζί µε τα επιχρίσµατα αλλά µε επι πλέον µε πηχάκι 3,5x5 cm 

και µε ειδικούς στροφέων παλινδροµίσεως (µεντεσέδες µε σούστες) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 

λειτουργίας και µικροϋλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χειρολαβών, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα". 

Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 175,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Ζ.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από 

φύλλο ντουλαπιού, µε πλαίσο από τεµάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη ,περαστά και κολλητά, µε 

οπές ή τοµές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard board) επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή 
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και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας του συρταριού µεταλλικούς απλούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-

00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 

Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά (επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα επενδυµένη), ται µικροϋλικά και η εργασία κατα-

σκευής και τοποθέτησης. ∆εν περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\56.17 Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100% 

Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγµένα φορµαλδεϋδης, οποποιωνδήποτε διαστά-

σεων και υφής (λείας ή µάτ) εφαρµοζόµενα µεπρέσσα µε χρήση κόλλας φορµάικας και µε περιθώρια από πηχάκια είτε µε 

συναρµογή ακριβείας των ακµών της φορµάικας, µε όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορµίες γιατην εφαρµογή, τα εξαρτήµατα ή 

µηχανισµούς και γενικά φορµάικα σε φύλλα µε τιςφθορές και αποµειώσεις, κόλλα φορµάικας και µικροϋλικά καθώς και εργα-

σία για πλήρη κατασκευή. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Ζ.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100% 

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαµβάνει: 

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο 

από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα 

υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα. 

β) Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, 

σύµφωνα µε την µελέτη. 

γ) Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά 

& µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Ζ.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας 

S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο 
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εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε 

παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµε-

λίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 

Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, 

κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, 

ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 

δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές 

και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε 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 CE). 

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 100% 

Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη, διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα 

για προστασία των κατακόρυφων ακµών γωνιών τοιχοπετασµάτων, στερεούµενα µε γαλβανισµένες βίδες, στον µεταλλικό σκε-

λετό του τοιχοπετάσµατος. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100% 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτε-

λούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές 

γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα 

µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά 

καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).  
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100% 

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), 

σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου 

µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονού-

µενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και 

εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\62.60.03 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυ-

ραντίστασης 90 min 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό 

κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχί-

στου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε 

εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτο-

βάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), 

µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα 

εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. 

Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

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

πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων 

της θύρας. 

Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 300,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
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Α.Τ.: Ζ.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµ-

µες ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100% 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 

κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100% 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε 

σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πύρρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια ανοξειδώ-

των χαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και 

στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β52.81.84.10 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, µε κόντρα πλακέ θαλάσσης πά-

χους 22 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281 100% 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, µε κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 mm, επί υπάρχουσας υποδοµής, 

µε χρήση γαλβανισµένων ήλων διαµέτρου 3/6 mm (κορµός/κεφαλή) µε ελάχιστο µήκος κορµού 60 mm και ελάχιστο βάθος 

εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 36,75 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β54.46.84.10 Ξύλινες πρεσσαριστές-ηχοµονωτικές µονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόµενες θύρες ενδει-

κτικού τύπου Neuform type SONIC - Model 200, ηχοµονωτικής ικανότητας 42 Db 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100% 

Ξύλινες πρεσσαριστές-ηχοµονωτικές µονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόµενες θύρες ενδεικτικού τύπου Neuform type SONIC - 

Model 200, ηχοµονωτικής ικανότητας 42 Db αποτελούµενες από: 
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α) Η κάσα της θύρας είναι µεταλλική µε διπλή πατούρα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5µµ. Η κάσα θα βαφεί µε 

ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα Ral επιλογής της επίβλεψης. Περιµετρικά στις 3 πλευρές θα τοποθετηθούν διπλά ηχοµονω-

τικά παρεµβύσµατα σε χρώµα γκρι. 

β) Το Θυρόφυλλο θα είναι ενδεικτικού τύπου Neuform-Sonic µε βαθµό ηχοµόνωσης 42dB ως πλήρες σετ κάσας / πόρτας και 

όχι µόνο θυρόφυλλου. Ο πυρήνας του θυρόφυλλου θα είναι συµπαγής µε 5 διαφορετικές στρώσεις. Αµφίπλευρα ο πυρήνας 

θα επενδυθεί µε πανέλο HDF 3mm. Η επένδυση του Θυρόφυλλου θα γίνει µε scratchproof HPL τύπου Formica F8006 Avignon 

Walnut. 

Οι ακµές του θα κατασκευαστούν από συµπαγή ξυλεία µε διπλό καβαλίκι διαστάσεων 25,5χ13 και 25Χ15µµ. Το πλαίσιο του 

θυρόφυλλο θα φέρει ενισχύσεις στα σηµεία εφαρµογής µεντεσέδων / κλειδαριών. Το πάχος του Θυρόφυλλου θα είναι 70mm 

και κλάση ΙΙ/S κατά Ral RG 426 part 1. 

∆ηλαδή, κάσα-θυρόφυλλα, εξαρτήµατα ανάρτησης, όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και εργασία τοποθέ-

τησης της θύρας και των εξαρτηµάτων λειτουργίας και γενικά τελειωµένη κατασκευή και τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 270,70 

 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β54.66.84.03 Ξύλινος κινητός διαχωριστικός τοίχος τύπου ABOPART µε ηχοµόνωση Rw 40~52 db, 

διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5466.1 100% 

Ξύλινος κινητός διαχωριστικός τοίχος τύπου ABOPART µε ηχοµόνωση Rw 40~52 db, διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης που αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία (panels) αναρτηµένα σε οδηγό σχήµατος κλειστού "Π" από γαλβανισµένο 

έλασµα, χωρίς οδηγό δαπέδου. 

Το κάθε στοιχείο (panel), πάχους περίπου 10 cm, αποτελείται από ένα ξύλινο σκελετό και αµφίπλευρη επικάλυψη µε µοριοσα-

νίδα µε, οι επιφάνειες του στοιχείου είναι καλυµµένες µε µελαµίνη και τελική επιφάνεια καπλαµά δρυός. 

Τα στοιχεία περιέχουν πέλµατα τα οποία µε την επενέργεια αυτόµατου µηχανισµού, κατέρχονται προς το δάπεδο και σφραγί-

ζουν τα διάκενα, όταν το κάθε στοιχείο έρθει σε επαφή µε το προηγούµενό του στη θέση ανάπτυξης. Στο πάνω µέρος τα διάκενα 

σφραγίζονται µε ελαστικά προφίλ, τοποθετηµένα αµφίπλευρα στο κάθε στοιχείο που είναι συνεχώς σε επαφή µε την κάτω 

πλευρά του οδηγού. 

Στα σηµεία επαφής των στοιχείων µεταξύ τους, υπάρχουν αλουµινένια προφίλ (αρσενικά-θηλυκά) µε ενσωµατωµένα λαστιχέ-

νια προφίλ, για την σφράγιση των διάκενων. 

Το τελευταίο στοιχείο είναι τηλεσκοπικό κατά την οριζόντια έννοια και εκτείνεται για να έλθει σε επαφή µε τον ειδικό λαµπά 

που στερεώνεται στον τοίχο. 

∆ηλαδή, υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής, για παράδοση του κινητού διαχωριστικού 

τοίχου, σε πλήρη λειτουργία.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 702,85 

 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Ζ.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β56.22.84.20 Πάγκος WC από φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 24 mm, πλάτους 60 cm, επενδεδυµένος 

µε υαλοπίνακα ασφαλείας (κόληση µε σιλικόνη), στηριζόµενος σε ειδική µεταλλική κα-

τασκευή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100% 

Πάγκος WC από φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 24 mm, πλάτους 60 cm, επενδεδυµένος µε υαλοπίνακα ασφαλείας (κόληση µε 

σιλικόνη), στηριζόµενος σε ειδική µεταλλική κατασκευή διατοµής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 

µελέτης. 

Η τιµή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά (πάγκος, υαλοπίνακας, σκελετός στήριξης, µικροϋλικά κλπ.) και κάθε εργασία 

για τη κατασκευή τοποθέτηση και στεγανοποίηση του πάγκου µε κατάλληλα υλικά . 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 137,50 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β56.22.84.50 Πάγκος υποδοχής RECEPTION διαστάσεων 1,68x0,71 & 0,87x0,56 m (µήκος/πλάτος) µε 

πάγκο εργασίας σε ύψος 77 cm και πάγκο συναλλαγής σε ύψος 120 cm, 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 

Πάγκος υποδοχής RECEPTION διαστάσεων 1,68x0,71 & 0,87x0,56 m (µήκος/πλάτος) µε πάγκο εργασίας σε ύψος 77 cm και 

πάγκο συναλλαγής σε ύψος 120 cm, και µορφής όπως στα σχέδια της µελέτης, αποτελούµενο από ξύλινο σκελετό από φύλλα 

MDF πάχους 30 mm, επενδεδυµένα στην εµφανή όψη µε πλακίδια ενδεικτικού τύπου Agglotech διαστ. 600χ800χ20 mm που 

περιλαµβάνει: 

α) Πάγκο εργασίας & συναλλαγής από φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης βαµµένα µε λάκα πάχους 24 mm. 

Στην επαφή του πάγκου µε το δάπεδο θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέµβυσµα. 

∆ηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και σε λειτουργία, σύµ-

φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

(1 m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 320,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Ζ.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β56.22.86.30 Πάγκος-καθιστικό στο χώρο του υπογείου από φύλλα κόντρα πλακέ διαστάσεων 

2445χ450χ1200 mm, βαµµένος στηριζόµενος σε ειδική µεταλλική κατασκευή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100% 

Πάγκος-καθιστικό στο χώρο του υπογείου από φύλλα κόντρα πλακέ διαστάσεων 2445χ450χ1200 mm,βαµµένος στηριζόµενος 

σε ειδική µεταλλική κατασκευή διατοµής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Η τιµή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά (πάγκος, βαφή, σκελετός στήριξης, µικροϋλικά κλπ.) και κάθε εργασία για τη 

κατασκευή τοποθέτηση και βαφή του πάγκου µε κατάλληλα υλικά . 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 122,50 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 119 

Α.Τ.: Ζ.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β56.23.84.19 Επιδαπέδια ερµάρια παρασκευαστηρίου, βάθους 60 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 

Επιδαπέδια ερµάρια παρασκευαστηρίου, βάθους 60 cm, κατασκευαζόµενα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης 

και τις οδηγίες της επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων αποτελούµενα από : 

 Θυρόφυλλα από φύλλα MDF παχ. 18 mm, επενδυµένα αµφίπλευρα µε φαινοπλαστικά φύλλα HPL πάχους 0,9 mm µε 

περιµετρική ταινία από PVC πάχους 2 mm στα σόκορα θερµοσυγκολληµµένη στις εµφανείς πλευρές τους. 

 Χωρίσµατα, πυθµένας, πλευρικά και ράφια από MDF παχ. 18 mm, επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φαινοπλαστικά φύλλα 

HPL πάχους 0,9 mm µε περιµετρική ταινία από PVC πάχους 2 mm στα σόκορα θερµοσυγκολληµµένη στις εµφανείς 

πλευρές τους. 

 Πλάτη από MDF παχ. 8 mm, επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φαινοπλαστικά φύλλα HPL πάχους 0,9 mm 

 Η όλη κατασκευή φέρει στη βάση ρυθµιζόµενα ανοξείδωτα ποδαράκια και στο µπροστινό τµήµα κατά µήκος του ερµα-

ρίου φέρει µπάζα ανοξείδωτη. 

Η στήριξη των ερµαρίων στα τοιχώµατα και λοιπά δοµικά στοιχεία θα γίνει µε πλαστικά βίσµατα και βίδες και θα σφραγισθούν 

µε σιλικόνη άχρωµη ή έγχρωµη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φύλλα από MDF, φορµάϊκα, κόλλα σιλικόνης σφράγισης, σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουρ-

γίας και ασφάλειας (µεντεσέδες κρυφούς αυτόµατους, κλείθρα ασφαλείας). Τα πόµολα θα είναι από σωλήνα ανοξείδωτου 

χάλυβα διαµέτρου 10 mm σχήµατος Π. 

Τα συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου. 

∆ηλαδή υλικά, µικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας όψης (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 220,00 

 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Ζ.22 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β56.24.84.25 Κρεµαστά ερµάρια παρασκευαστηρίου, βάθους 40 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 

Κρεµαστά ερµάρια παρασκευαστηρίου, βάθους 40 cm, κατασκευαζόµενα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και 

τις οδηγίες της επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων αποτελούµενα από : 

 Θυρόφυλλα από φύλλα MDF παχ. 18 mm, επενδυµένα αµφίπλευρα µε φαινοπλαστικά φύλλα HPL πάχους 0,9 mm µε 

περιµετρική ταινία από PVC πάχους 2 mm στα σόκορα θερµοσυγκολληµµένη στις εµφανείς πλευρές τους. 

 Χωρίσµατα, πυθµένας, πλευρικά και ράφια από MDF παχ. 18 mm, επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φαινοπλαστικά φύλλα 

HPL πάχους 0,9 mm µε περιµετρική ταινία από PVC πάχους 2 mm στα σόκορα θερµοσυγκολληµµένη στις εµφανείς 

πλευρές τους. 

 Πλάτη από MDF παχ. 8 mm, επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε φαινοπλαστικά φύλλα HPL πάχους 0,9 mm 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φύλλα από MDF, φορµάϊκα, κόλλα σιλικόνης σφράγισης, σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουρ-

γίας και ασφάλειας (µεντεσέδες κρυφούς αυτόµατους, κλείθρα ασφαλείας). Τα πόµολα θα είναι από σωλήνα ανοξείδωτου 

χάλυβα διαµέτρου 10 mm σχήµατος Π. 

∆ηλαδή υλικά, µικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας όψης (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 164,80 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Ζ.23 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.01.84.02 Μεταλλικός χειρολισθήρας από λάµα διατοµής 50x5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6101 100% 

Μεταλλικός χειρολισθήρας από λάµα διατοµής 50x5 mm, κατασκευαζόµενος, τοποθετούµενος και στερεούµενος µέσω λάµας 

στήριξης 60x5 mm επί των δοµικών στοιχείων (τοιχεία - πλινθοδοµές) µε λαπάτσες κ.λ.π., και όπως προβλέπεται από τη µελέτη 

και την τεχνική περιγραφή. 

∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και χρωµατι-

σµού, σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

(1 m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,30 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.24 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.25.83.25 Μεταλλικός κάδος µικροαπορριµµάτων, χωρητικότητας 57,49 lt, ενδεικτικού τύπου 

PORTALO (C-2001) της URBANICA ή ισοδύναµου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6231 100% 

Μεταλλικός κάδος µικροαπορριµµάτων, χωρητικότητας 57,49 lt, ενδεικτικού τύπου PORTALO (C-2001) της URBANICA ή ισο-

δύναµου κυλινδρικού σχήµατος µε οριζόντιες οπές από λαµαρίνα µε αντιοξειδωτική βαφή. Ο κάδος θα έχει διάµετρο Φ45 και 

ύψος 79,9 cm. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά του κάδου επί τόπου του έργου, όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την τοπο-

θέτησή του, καθώς και όλες οι αναγκαίες εργασίες για την πάκτωσή του και παράδοσή του για πλήρη λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 230,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.25 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.26.83.10 Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόµενη, συνολικών διαστάσεων 

2,60x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόµενη, συνολικών διαστάσεων 2,60x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε 

τα σχέδια της µελέτης κατασκευαζόµενη από: 

α) Μεταλλικό πλαίσιο από κοιλοδοκούς διαστ., 60Χ60Χ3.2 mm 

β) Πλήρωση του πλαισίου µε λάµες από γαλβανισµένη λαµαρίνα διατοµής 50x8 mm τοποθετούµενες σε απόστάσεις ανά 10 

cm και στερεούµενες στο µεταλλικό πλαίσιο  

γ) Ανάρτηση του θυρόφυλλου µε ειδικό µηχανισµό κύλισης. 

δ) Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της θύρας θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋ-

λικά, καθώς και η απαιτούµενη εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση, ανάρτηση και πλήρη λειτουργία της θύρας σύµ-

φωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης περιλαµβανοµένου και του µηχανισµού κύλισης. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.132,25 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
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Α.Τ.: Ζ.26 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.26.83.11 Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόµενη, συνολικών διαστάσεων 

3,30x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόµενη, συνολικών διαστάσεων 3,30x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε 

τα σχέδια της µελέτης κατασκευαζόµενη από: 

α) Μεταλλικό πλαίσιο από κοιλοδοκούς διαστ., 60Χ60Χ3.2 mm 

β) Πλήρωση του πλαισίου µε λάµες από γαλβανισµένη λαµαρίνα διατοµής 50x8 mm τοποθετούµενες σε απόστάσεις ανά 10 

cm και στερεούµενες στο µεταλλικό πλαίσιο 

γ) Ανάρτηση του θυρόφυλλου µε ειδικό µηχανισµό κύλισης. 

δ) Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της θύρας θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καθώς και η απαιτούµενη εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση, 

ανάρτηση και πλήρη λειτουργία της θύρας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης περιλαµβανοµένου 

και του µηχανισµού κύλισης. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.418,25 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.27 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.26.83.12 Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόµενη, συνολικών διαστάσεων 

4,30x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου συρρόµενη, συνολικών διαστάσεων 4,30x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε 

τα σχέδια της µελέτης κατασκευαζόµενη από: 

α) Μεταλλικό πλαίσιο από κοιλοδοκούς διαστ., 60Χ60Χ3.2 mm 

β) Πλήρωση του πλαισίου µε λάµες από γαλβανισµένη λαµαρίνα διατοµής 50x8 mm τοποθετούµενες σε απόστάσεις ανά 10 

cm και στερεούµενες στο µεταλλικό πλαίσιο 

γ) Ανάρτηση του θυρόφυλλου µε ειδικό µηχανισµό κύλισης. 

δ) Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της θύρας θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋ-

λικά, καθώς και η απαιτούµενη εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση, ανάρτηση και πλήρη λειτουργία της θύρας σύµ-

φωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης περιλαµβανοµένου και του µηχανισµού κύλισης. 

(1 τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.825,80 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.28 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.26.83.13 Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου ανοιγόµενη, συνολικών διαστάσεων 

2,50x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου ανοιγόµενη, συνολικών διαστάσεων 2,50x1,90 m και µορφής σύµφωνα µε 

τα σχέδια της µελέτης κατασκευαζόµενη από: 

α) Μεταλλικό πλαίσιο από κοιλοδοκούς διαστ., 60Χ60Χ3.2 mm 
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β) Πλήρωση του πλαισίου µε λάµες από γαλβανισµένη λαµαρίνα διατοµής 50x8 mm τοποθετούµενες σε απόστάσεις ανά 10 

cm και στερεούµενες στο µεταλλικό πλαίσιο  

γ) Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της θύρας θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ  

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καθώς και η απαιτούµενη εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση, 

ανάρτηση και πλήρη λειτουργία της θύρας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

(1 τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 825,55 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.29 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.66.84.06 Χειρολαβή (µπάρα) πανικού µονόφυλλης θύρας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6131 100% 

Χειρολαβή (µπάρα) πανικού µονόφυλλης θύρας από την εξωτερική πλευρά, πλήρως τοποθετηµένη επί θυρών, µε όλα τα απαι-

τούµενα ειδικά εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας. 

Ητοι υλικά γενικά και εργασία πλήρους κατασκευής, έτοιµη προς λειτουργία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού, την 

τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Ζ.30 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β64.02.83.20 Μεταλλική περίφραξη περιβάλλοντα χώρου ύψους 1,00 m και µορφής σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 

Μεταλλική περίφραξη περιβάλλοντα χώρου ύψους 1,00 m και µορφής σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης στηριζόµενη στο 

τοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε µεταλλικά αγκύρια και κατασκευαζόµενη από: 

α) Κάτω τραβέρσα από λάµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα διατοµής 100x6 mm η οποία έρχεται σε επαφή µε το τοιχείο από 

σκυρόδεµα και η οποία στηρίζει την περίφραξη µέσω µεταλλικών αγκυρίων ενδεικτικού τύπου Hilti διατοµής Μ16 σε απο-

στάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

β) Ράβδος από χάλυβα κυκλικής διατοµής Φ16 mm τοποθετηµένη παράλληλα στην τραβέρσα και σε απόσταση 85 cm από το 

τοιχείο γ) Πλήρωση της περίφραξης από λάµες από γαλβανισµένη λαµαρίνα διατοµής 50x8 mm τοποθετούµενες σε απόστά-

σεις ανά 12 cm και συγκολούµενες στην τραβέρσα και στην ράβδο. 

Ολες οι σιδηρές διατοµές που συνθέτουν την κατασκευή της περίφραξης είναι γαλβανισµένες µε θερµό βιοµηχανικό γαλβάνι-

σµα µετά δε την συναρµολόγησή τους οι γαλβανισµένες επιφάνειες που θίχτηκαν από συγκολλήσεις κλπ. θα γαλβανίζονται 

εκνέου, µε ψυχρό γαλβάνισµα. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καθώς και η απαιτούµενη εργασία για την κατασκευή, τοποθέτηση 

και στερέωση σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

(1 m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 124,73 

 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 123 

Α.Τ.: Ζ.31 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β64.27.84.08 Μεταλλικός χειρολισθήρας κλιµακοστασίου από σιδηροσωλήνα διατοµής Φ50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100% 

Μεταλλικός χειρολισθήρας κλιµακοστασίου από σιδηροσωλήνα διατοµής Φ50 mm, κατασκευαζόµενος, τοποθετούµενος και 

στερεούµενος µέσω σιδηροσωλήνων (µασίφ) διατοµής Φ 20 mm, επί των δοµικών στοιχείων (τοιχεία - πλινθοδοµές) µε ροζέτες 

κ.λπ., και όπως προβλέπεται από τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. 

∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτη-σης, στερέωσης και χρωµατι-

σµού, σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια της µελέτης ΛΚΛ 04 και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

(1 m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,20 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.32 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.02.84.81 Υαλόθυρες αλουµινίου τύπου K06, ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 ή ισοδύναµου, µο-

νόφυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100% 

Υαλόθυρες αλουµινίου τύπου K06, ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 ή ισοδύναµου, µονόφυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές 

(Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τον Πίνακα Κου-

φωµάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα αλουµινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 

αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, σύµφωνα µε την µελέτη ΚΕΝΑΚ, µε όλα 

τα απαραίτητα εξαρτήµατά τους, βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική δια-

δικασία. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται, ψευτόκασες σιδηρές, επιψευδαργυρωµένες, η προµήθεια, µεταφορά και προσκόµιση 

όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιµων στοιχείων κουφωµάτων των µικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτηµάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων µηχανισµών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπί-

νακες δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των µεταξύ των στοιχείων αρµών των 

κουφωµάτων, των µηχανισµών ανάρτησης κλπ. καθώς και κάθε υλικό και µικροϋλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο αλλά απαραί-

τητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλόθυρων 

σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων κουφωµάτων 

αλουµινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη µελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 285,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.33 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.02.84.82 Υαλόθυρες αλουµινίου τύπου K07, ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 ή ισοδύναµου, δί-

φυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503 100% 



 

 

 σελ. 124                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Υαλόθυρες αλουµινίου τύπου K07, ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 ή ισοδύναµου, δίφυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές 

(Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τον Πίνακα Κου-

φωµάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα αλουµινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 

αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, σύµφωνα µε την µελέτη ΚΕΝΑΚ, µε όλα 

τα απαραίτητα εξαρτήµατά τους, βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική δια-

δικασία. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται, ψευτόκασες σιδηρές, επιψευδαργυρωµένες, η προµήθεια, µεταφορά και προσκόµιση 

όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιµων στοιχείων κουφωµάτων των µικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτηµάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων µηχανισµών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπί-

νακες δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των µεταξύ των στοιχείων αρµών των 

κουφωµάτων, των µηχανισµών ανάρτησης κλπ. καθώς και κάθε υλικό και µικροϋλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο αλλά απαραί-

τητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλόθυρων 

σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων κουφωµάτων 

αλουµινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη µελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 266,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ 

 

Α.Τ.: Ζ.34 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.02.84.83 Υαλόθυρες αλουµινίου τύπου K08, ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 ή ισοδύναµου, µο-

νόφυλλες ανοιγόµενες, µε κατακόρυφο άξονα περιστροφής (PIVOT), από διατοµές 

(Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100% 

Υαλόθυρες αλουµινίου τύπου K08, ενδεικτικού τύπου ALUMIL MD67 ή ισοδύναµου, µονόφυλλες ανοιγόµενες, µε κατακόρυφο 

άξονα περιστροφής (PIVOT), από διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα 

µε τα σχέδια της µελέτης, τον Πίνακα Κουφωµάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα αλουµινίου" 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, 

σύµφωνα µε την µελέτη ΚΕΝΑΚ, µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατά τους, βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος επιλο-

γής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από πιστοποιηµένη 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται, ψευτόκασες σιδηρές, επιψευδαργυρωµένες, η προµήθεια, µεταφορά και προσκόµιση 

όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιµων στοιχείων κουφωµάτων των µικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτηµάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων µηχανισµών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπί-

νακες δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των µεταξύ των στοιχείων αρµών των 

κουφωµάτων, των µηχανισµών ανάρτησης κλπ. καθώς και κάθε υλικό και µικροϋλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο αλλά απαραί-

τητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλόθυρων 

σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων κουφωµάτων 

αλουµινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη µελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 322,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 125 

Α.Τ.: Ζ.35 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.17.84.90 Υαλοστάσια αλουµινίου τύπου Κ02-Κ04, ενδεικτικού τύπου ALUMIL M9660 ή ισοδύνα-

µου, µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, από διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική 

θερµοδιακοπή. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 100% 

Υαλοστάσια αλουµινίου τύπου Κ02-Κ04, ενδεικτικού τύπου ALUMIL M9660 ή ισοδύναµου, µονόφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, 

από διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τον 

Πίνακα Κουφωµάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα αλουµινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, σύµφωνα µε την µελέτη ΚΕ-

ΝΑΚ, µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατά τους, βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος επιλογήςτης Υπηρεσίας, σε οποια-

δήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 πα-

ραγωγική διαδικασία. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται, ψευτόκασες σιδηρές, επιψευδαργυρωµένες, η προµήθεια, µεταφορά και προσκόµιση 

όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιµων στοιχείων κουφωµάτων των µικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτηµάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων µηχανισµών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπί-

νακες δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των µεταξύ των στοιχείων αρµών των 

κουφωµάτων, των µηχανισµών ανάρτησης κλπ. καθώς και κάθε υλικό και µικροϋλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο αλλά απαραί-

τητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστα-

σίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων κουφωµάτων 

αλουµινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη µελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 324,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.36 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.17.84.91 Υαλοστάσια αλουµινίου τύπου Κ01-K03, ενδεικτικού τύπου ALUMIL M9660 ή ισοδύνα-

µου, δίφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, από διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερ-

µοδιακοπή. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100% 

Υαλοστάσια αλουµινίου τύπου Κ01-K03, ενδεικτικού τύπου ALUMIL M9660 ή ισοδύναµου, δίφυλλα ανοιγοανακλινόµενα, από 

διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή., µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τον 

Πίνακα Κουφωµάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα αλουµινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, σύµφωνα µε την µελέτη ΚΕ-

ΝΑΚ, µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατά τους, βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, σε ο-

ποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 

παραγωγική διαδικασία. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται, ψευτόκασες σιδηρές, επιψευδαργυρωµένες, η προµήθεια, µεταφορά και προσκόµιση 

όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιµων στοιχείων κουφωµάτων των µικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτηµάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων µηχανισµών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπί-

νακες δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των µεταξύ των στοιχείων αρµών των 

κουφωµάτων, των µηχανισµών ανάρτησης κλπ. καθώς και κάθε υλικό και µικροϋλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο αλλά απαραί-

τητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστα-

σίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων κουφωµάτων 

αλουµινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη µελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώµατος. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 306,00 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ 

 

Α.Τ.: Ζ.37 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.17.84.92 Υαλοστάσια αλουµινίου τύπου K05, ενδεικτικού τύπου ALUMIL M9660 ή ισοδύναµου, 

µονόφυλλα σταθερά, από διατοµές (Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 100% 

Υαλοστάσια αλουµινίου τύπου K05, ενδεικτικού τύπου ALUMIL M9660 ή ισοδύναµου, µονόφυλλα σταθερά, από διατοµές 

(Profile) αλουµινίου µε µηχανική θερµοδιακοπή, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τον Πίνακα Κου-

φωµάτων την τεχνική περιγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα αλουµινίου" έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 

αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, σύµφωνα µε την µελέτη ΚΕΝΑΚ, µε όλα 

τα απαραίτητα εξαρτήµατά τους, βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε ύψος 

από του δαπέδου εργασίας. Τα υαλοστάσια θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική δια-

δικασία. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται, ψευτόκασες σιδηρές, επιψευδαργυρωµένες, η προµήθεια, µεταφορά και προσκόµιση 

όλων γενικά των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιµων στοιχείων κουφωµάτων των µικροϋλικών και των βοηθητικών υλικών, 

των εξαρτηµάτων ασφαλείας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονά-

δας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των µεταξύ των στοιχείων αρµών των κουφωµάτων, των µηχανισµών ανάρτησης 

κλπ. καθώς και κάθε υλικό και µικροϋλικό µη ρητά κατονοµαζόµενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, 

τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Τέλος στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστα-

σίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων κουφωµάτων 

αλουµινίου, τα σχέδια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη µελέτη προς πλήρη λειτουργία του κουφώµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 297,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Ζ.38 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.60.84.05 Τοποθέτηση λάµας αλουµινίου πάχους 25 mm για την σύνδεση του βινυλικού δαπέδου 

µε τοίχο ξηράς δόµησης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542 100% 

Τοποθέτηση λάµας αλουµινίου πάχους 25 mm για την σύνδεση του βινυλικού δαπέδου µε τοίχο ξηράς δόµησης,τοποθετούµενη 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 

Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,80 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Ζ.39 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.60.84.07 Ενίσχυση µε profile αλουµινίου UA της Knauf ή παροµοίου σε χωρίσµατα ξηράς δόµη-

σης, διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, για την διαµόρφωση των ανοιγµά-

των των θυρών καθώς και για την τοποθέτηση και στήριξη των ειδών υγιεινής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542 100% 

Ενίσχυση µε profile αλουµινίου UA της Knauf ή παροµοίου σε χωρίσµατα ξηράς δόµησης, διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης, για την διαµόρφωση των ανοιγµάτων των θυρών καθώς και για την τοποθέτηση και στήριξη των ειδών υγιεινής. 

∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

Ενίσχυση µε profile αλουµινίου UA, ως άνω τιµή κατόπιν προσφοράς 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 6,00 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ 

 

Α.Τ.: Ζ.40 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.60.84.18 Σταθερές περσίδες αλουµινίου ενδεικτικού τύπου της ALUMIL ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542 100% 

Σταθερές περσίδες αλουµινίου ενδεικτικού τύπου της ALUMIL ή παροµοίου, τοποθετηµένες µέσω προφίλ αλουµινίου της 

ALUMIL ή παροµοίου. 

Όλες οι διατοµές θα είναι χρωµατισµένες µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 

∆ηλαδή υλικά γενικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως των περσίδων σύµφωνα µε την 

µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 110,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ 

 

 

Α.Τ.: Ζ.41 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β65.61.84.06 Ειδικό τεµάχιο από προφίλ αλουµινίου "U" διατοµής 15 mm και πάχους σύµφωνα µε 

τη µελέτη, τοποθετούµενο σε σύστηµα ξηράς δόµησης κάτω από το δεύτερο φύλλο 

γυψοσανίδας ώστε να σχηµατίσει κατακόρυφο αρµό από το τελικό δάπεδο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542 100% 

Ειδικό τεµάχιο από προφίλ αλουµινίου "U" διατοµής 15 mm και πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη, τοποθετούµενο σε σύστηµα 

ξηράς δόµησης κάτω από το δεύτερο φύλλο γυψοσανίδας ώστε να σχηµατίσει κατακόρυφο αρµό από το τελικό δάπεδο. 

Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως και η εργασία τοποθετήσεως τους. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,00 

(Ολογράφως) : ΕΞΙ 
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Α.Τ.: Ζ.42 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β76.27.84.20 Πλήρης κατασκευή ανεµοφράκτη εισόδου, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης αποτελούµενος από σταθερά τµήµατα και δύο (2) δίφυλλες υαλόθυ-

ρες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7627.2 100% 

Πλήρης κατασκευή ανεµοφράκτη εισόδου, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης αποτελούµενος από 

σταθερά τµήµατα και δύο (2) δίφυλλες υαλόθυρες. 

Η κατασκευή του ανεµοφράκτη αποτελείται από κάθετες και οριζόντιες κολώνες στις οποίες θα προσαρµόζεται ειδικής ποιότη-

τος θερµοµονωτικό υλικό για την αποφυγή θερµογέφυρας. 

Σε αυτά τα στοιχεία θα προσαρµόζονται µέσω ειδικών πύρων τα πλαίσια των προφίλ συγκράτησης των κρυστάλλων, τα οποία 

θα σφραγίζουν ερµητικά µε τις κολώνες σε 3 σηµεία µέσω ειδικών παρεµβυσµάτων από σκληρό καουτσούκ EPDM, προσαρ-

µοζοµένων σε ειδικές προς τούτο υποδοχές των προφίλ. 

Τα κρύσταλλα θα τοποθετούνται στα πλαίσια προ της τοποθέτησης των τελευταίων, στο εργοστάσιο. Θα σφηνώνονται στην 

ειδική προς τούτο υποδοχή και θα σφραγίζονται µε µέθοδο βουλκανισµού. Η τελική σφράγιση κατά της ανεµοπίεσης, αλλά και 

η πρωτογενής για την ανάσχεση του νερού θα γίνεται µε δύο ελαστικά πτερύγια στην σκοτία µεταξύ των προφίλ. 

∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικα και εργασία πλήρους κατασκευής του ανεµοφράκτη για παράδοση σε λειτουργία σύµφωνα µε 

την µελέτη. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.500,00 

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
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ΟΜΑ∆Α Η : ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.01 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\72.55 Επιστέγαση µε φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100% 

Επιστέγαση µε ειδικά φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο πάχους 0,7 mm και βάρους 5 kg/m2, οποιουδήποτε χρώµατος, σε 

υπάρχοντα ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης. Περιλαµβάνεται η προετοι-

µασία της διεπιφάνειας εφαρµογής και ο επιµελής καθαρισµός της, η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων στον σκελετό µε 

ανοξείδωτους συνδετήρες (clips) ελάχιστης αντοχής 500 N και οι συνδέσεις των φύλλων µεταξύ τους µε χρήση χηµικών συ-

γκολλητικών συµβατών προς το υλικό ή µηχανικών µεθόδων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Η.02 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδα-

τοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100% 

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

να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.03 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.30 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100% 

Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες, σύµφωνα 

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

Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.: Η.04 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.33 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740 100% 

Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντι-

σκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,30 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.05 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.34 Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740 100% 

Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2, σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλι-

κών έργων". 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,15 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.06 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.67.02 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100% 

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός 

σιδηρών επιφανειών". 

∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2". 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.: Η.07 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.71.01 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η 

δύο συστατικών, µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητί-

νης, βάσεως νερού η διαλύτου  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100% 

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφα-

νειών". 

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή 

υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νε-

ρού η διαλύτου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,50 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Η.08 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.80.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλι-

κής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε χρήση 

χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100% 

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 "Χρω-

µατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τό-

που, ικριώµατα και εργασία. 

Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Η.09 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλι-

κής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε χρήση 

χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100% 

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 "Χρω-

µατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τό-

που, ικριώµατα και εργασία. 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ 

 

Α.Τ.: Η.10 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.81.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής δια-

σποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε σπατουλάρισµα 

εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100% 

Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 

βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί 

επιφανειών σκυροδέµατος", 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυ-

ρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 

Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,ικριώµατα και εργασία. 
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Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Η.11 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.84.01 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανί-

δας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100% 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των 

πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και εργασία. 

Χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Η.12 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.84.02 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100% 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των 

πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και εργασία. 

Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Η.13 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100% 

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από µικροοργα-

νισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). 

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

αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 µm. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή 

άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδούετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολο-

γείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των 

άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,60 

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή 

άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµο-

λογείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των 

άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,80 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.16 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή 

άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµο-

λογείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των 

άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 
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Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Η.17 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.10.02 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες 

σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ βίδες) µε 

την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

 

 

Α.Τ.: Η.18 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οπο-

ποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζο-

ντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από 

ανοδιωµένο αλουµίνιο 

γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.: Η.19 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100% 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανεία ς µε 

ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.: Η.20 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100% 

Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε 

σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί 

τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµη-

θευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται 

από τον προµηθευτή του. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Η.21 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.11.01 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό 

πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100% 

Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών 

µε ασφαλτικές µεµβράνες". 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε 

θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση 

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις. 

Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ 

 

Α.Τ.: Η.22 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.15.03 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 205 gr/m2. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,70 

(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 



 

 

 σελ. 136                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: Η.23 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.16.01 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,50 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.24 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.18 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100% 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε το έδαφος µε µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε 

κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται µεταξύ του σιδηροπλισµού και των 

παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και µατίζεται 

µε επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.25 

Άρθρο: ΟΙΚ Β\79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρε-

θανικό υλικό 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100% 

Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών 

στοιχείων, µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 

του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-

02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος προσαρµόζεται αναλογικά. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 

 

Α.Τ.: Η.26 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β76.28.84.10 Γυάλινο στέγαστρο εισόδου από υαλοπίνακες ενδεικτικού τύπου SGG STADIP 

BUILDER PLUS SECURIT HST / SECURIT HST 1212.4 SGP ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100% 

Γυάλινο στέγαστρο εισόδου από υαλοπίνακες ενδεικτικού τύπου SGG STADIP BUILDER PLUS SECURIT HST / SECURIT 

HST 1212.4 SGP ή παροµοίου µε µονή υάλωση στρωµατοποιηµένου υαλοπίνακα που αποτελείται από δύο θερµικά σκληρυ-

µένους και heat-soak tested υαλοπίνακες ενδεικτικού τύπου SGG SECURIT HST PLANICLEAR 12 mm της Saint Gobain ή 

παροµοίου συγκολληµένοι µεταξύ τους µε µεµβράνες SentryGlas συνολικού ονοµαστικού πάχους 1,52 mm. 
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Ο υαλοπίνακας του στεγάστου θα στηρίζεται µέσω µεταλλικών στηρίξεων σε µεταλλικούς δοκούς HEA140 και περιµετρικά του 

στεγάστρου θα τοποθετηθεί πλαίσιο από µεταλλική δοκό U διατοµής 240x70 mm. 

∆ηλαδή υλικά, µικρούλικα, εργασία κοπής και τοποθέτησης του στεγάστρου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης (Λεπτ. Α20) 

και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

(1 m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 350,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.27 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β76.28.84.12 ∆ιπλοί ενεργειακοί- θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί, υαλοπίνακες ασφαλείας, ονοµα-

στικού πάχους 26mm, µε εξωτερικό θερµικά σκληρυµένο υαλοπίνακα ενδεικτικού τύ-

που SGG SECURIT COOL-LITE SKN 176 II 6mm, µε εσωτερικό θερµικά σκληρυµένο υα-

λοπίνακα ενδεικτικού τύπου SAINT-GOBAIN GLASS SECURIT 5mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100% 

∆ιπλοί ενεργειακοί- θερµοµονωτικοί-ηχοµονωτικοί,υαλοπίνακες ασφαλείας, ονοµαστικού πάχους 26 mm, οποιωνδήποτε δια-

στάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη µε πλήρωση µε 

αέριο argon και ξηρό αέρα, πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη και κατασκευή µε διπλή σφράγιση. 

Με εξωτερικό θερµικά σκληρυµένο υαλοπίνακα ενδεικτικού τύπου SGG SECURIT COOL-LITE SKN 176 II 6mm, µε εσωτερικό 

θερµικά σκληρυµένο υαλοπίνακα ενδεικτικού τύπου SAINT-GOBAIN GLASS SECURIT 5 mm και µε διάκενο µεταξύ των υαλο-

πινάκων της διπλής υάλωσης 15mm πλήρωσης µε αργό 90%. Ο αποστάτης χρώµατος µαύρου θα είναι θερµοµονωτικός 

λeq<0,29W/mK. 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 105,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 

 

 

Α.Τ.: Η.28 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β76.28.86.11 Υαλοπίνακες ασφαλείας Triplex συνολικού πάχους 10 mm τοποθετούµενοι µε το σύ-

στηµα PLANAR - SPIDER σε µεταλλικό σκελετό, οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως το-

ποθετηµένοι, για την επένδυση του κλωβού του ανελκυστήρα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7690.2 100% 

Υαλοπίνακες ασφαλείας Triplex συνολικού πάχους 10 mm τοποθετούµενοι µε το σύστηµα PLANAR - SPIDER σε µεταλλικό 

σκελετό, οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετηµένοι, για την επένδυση του κλωβού του ανελκυστήρα. 

Το σύστηµα αποτελείται από ανοξείδωτα εξαρτήµατα υψηλής ποιότητας "GLASSCON LOOP" ανοξείδωτο χωροδικτύωµα µε 

ελκυστήρες και θλιπτήρες " GLASSCON PLANΑR & SPIDERTENSION ROD" και υαλοπίνακες ασφαλείας. 

Κάθε υαλοπίνακας στα σηµεία διασταύρωσής του (4 γωνίες) µε τους γειτονικούς του υαλοπίνακες στηρίζεται σηµειακά στα 

ανοξείδωτα εξαρτήµατα "GLASSCON LOOP". 

 Οι αρµοί των υαλοπινάκων σφραγίζονται µε ρευστή σιλικόνη άριστης ποιότητας και αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία. 

 Όλα τα εξαρτήµατα του "glasscon PLANΑR & SPIDER TENSION ROD" δηλαδή τα "GLASSCON LOOP", οι θλιπτήρες, 

τα "κουταλάκια" και οι ντίζες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα - INOX, εξαιρετικής ποιότητας. 

Ητοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.  
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 466,35 

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.29 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β77.74.84.02 Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών, µε ριπολίνη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 100% 

Βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων υπηρεσίας κλπ) µε βερνικόχρωµα ριπολίνης από συν-

θετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισµα. Απόξεση και καθαρισµός των επιφανειών µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση 

ελαιοχρώµατος µινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος. 

Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,80 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.30 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β78.21.84.05 Εσωτερικό πέτασµα σκίασης, µε χειροκίνητες ρολοκουρτίνες (roller) µε το ενδεικτικό 

σύστηµα τύπου PREMIUM της Coulisse 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Εσωτερικό πέτασµα σκίασης, µε χειροκίνητες ρολοκουρτίνες (roller) µε το ενδεικτικό σύστηµα τύπου PREMIUM της Coulisse, 

µε µεταλλικά στηρίγµατα και πλαστικά καπάκια & ενισχυµένο µηχανισµό σε χρώµα επιλογής της επίβλεψης, πλαστική αλυσίδα 

λειτουργίας σε αντίστοιχο χρώµα, µε σωλήνα αλουµινίου διαµέτρου 30 χιλιοστών και πάχους 1,2 χιλιοστών µε αντίβαρο από 

λευκό PVC ντυµένο µία πλευρά, µε σωστό βάρος. 

Μονόχρωµο ύφασµα πλήρους συσκότισης τύπου MILA BLACK OUT της Coulisse, πλάτους 160 cm – 200 cm, στο χρώµα 

επιλογής της επίβλεψης από 100%. 

Κατα τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

Α.Τ.: Η.31 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β78.34.84.02 Θυρίδες επίσκεψης ενδεικτικού τύπου Knauf Light διαστάσεων 60Χ60 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Θυρίδες επίσκεψης ενδεικτικού τύπου Knauf Light διαστάσεων 60Χ60 cm οι οποίες αποτελούνται από ένα µεταλλικό πλαίσιο 

αλουµινίου και ένα πλήρως αποσπώµενο καπάκι PVC. Όταν τοποθετείται το καπάκι στην τελική του θέση βρίσκεται στο ίδιο 

επίπεδο µε την οροφή γυψοσανίδας. Το µεταλλικό πλαίσιο και το καπάκι της θυρίδας έχουν µεταξύ τους, έναν ορατό ελάχιστο 

αρµό πλάτους 1,5 mm. Η τοποθέτηση γίνεται µε παράλληλη τοποθέτηση οδηγών οροφής περιµετρικά της θυρίδας για ενίσχυση 

του πεδίου τοποθέτησης της οροφής. Η στερέωση της γυψοσανίδας µε το µεταλλικό πλαίσιο της θυρίδας επίσκεψης γίνεται µε 

αυτοδιάτρητες βίδες Knauf TB (δύο βίδες σε κάθε πλευρά). Στην περιοχή της θυρίδας επίσκεψης δε θα πρέπει να υπάρχουν 

αρµοί γυψοσανίδων. Η τοποθέτηση µπορεί να γίνει τόσο στη φάση κατασκευής της οροφής όσο και εκ των υστέρων. Το 

άνοιγµα στη γυψοσανίδα απαιτείται να είναι 12 mm µεγαλύτερο από τη διάσταση της ορατής ακµής του µεταλλικού πλαισίου 

της θυρίδας επίσκεψης. 
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Ανάλογα µε τη διάσταση της θυρίδας τοποθετούνται και περιµετρικά επιπλέον οδηγοί οροφής. Επιπλέον, τοποθετούνται στις 

τέσσερις γωνίες της θυρίδας άκαµπτες αναρτήσεις και εν συνεχεία στο άνοιγµα της γυψοσανίδας το µεταλλικό πλαίσιο της 

θυρίδας και βιδώνονται µε τις βίδες τύπου Knauf TB. 

Ο αρµός της γυψοσανίδας περιµετρικά του πλαισίου της θυρίδας σπατουλάρεται µε το υλικό αρµολόγησης ενδεικτικού τύπου 

Knauf Uniflott. Τυχόν υπολείµµατα του υλικού αρµολόγησης θα πρέπει να αφαιρούνται από το µεταλλικό πλαίσιο. Η επεξερ-

γασία στο καπάκι της θυρίδας επίσκεψης πραγµατοποιείται πριν την τοποθέτησή του. Η επιφάνεια από το καπάκι θα πρέπει 

να τριφτεί µε ψιλό υαλόχαρτο και εν συνεχεία πριν βαφεί να ασταρωθεί µε αστάρι ενδεικτικού τύπου Knauf Tiefengrund. 

Προκειµένου να µην γεµίσει ο αρµός µεταξύ πλαισίου και της θυρίδας µε χρώµα, το καπάκι θα βαφεί πριν την τοποθέτηση του 

στην οροφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου, και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης για παράδοση σε λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τις οικοδοµικές λεπτοµέρειες και την τεχνική 

περιγραφή.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 42,25 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.32 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β78.34.84.03 Θυρίδες επίσκεψης ενδεικτικού τύπου Knauf Light διαστάσεων 40Χ40 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Θυρίδες επίσκεψης ενδεικτικού τύπου Knauf Light διαστάσεων 40Χ40 cm οι οποίες αποτελούνται από ένα µεταλλικό πλαίσιο 

αλουµινίου και ένα πλήρως αποσπώµενο καπάκι PVC. Όταν τοποθετείται το καπάκι στην τελική του θέση βρίσκεται στο ίδιο 

επίπεδο µε την οροφή γυψοσανίδας. Το µεταλλικό πλαίσιο και το καπάκι της θυρίδας έχουν µεταξύ τους, έναν ορατό ελάχιστο 

αρµό πλάτους 1,5mm. Η τοποθέτηση γίνεται µε παράλληλη τοποθέτηση οδηγών οροφής περιµετρικά της θυρίδας για ενίσχυση 

του πεδίου τοποθέτησης της οροφής. Η στερέωση της γυψοσανίδας µε το µεταλλικό πλαίσιο της θυρίδας επίσκεψης γίνεται µε 

αυτοδιάτρητες βίδες Knauf TB (δύο βίδες σε κάθε πλευρά). Στην περιοχή της θυρίδας επίσκεψης δε θα πρέπει να υπάρχουν 

αρµοί γυψοσανίδων. Η τοποθέτηση µπορεί να γίνει τόσο στη φάση κατασκευής της οροφής όσο και εκ των υστέρων. Το 

άνοιγµα στη γυψοσανίδα απαιτείται να είναι 12 mm µεγαλύτερο από τη διάσταση της ορατής ακµής του µεταλλικού πλαισίου 

της θυρίδας επίσκεψης. 

Ανάλογα µε τη διάσταση της θυρίδας τοποθετούνται και περιµετρικά επιπλέον οδηγοί οροφής. Επιπλέον, τοποθετούνται στις 

τέσσερις γωνίες της θυρίδας άκαµπτες αναρτήσεις και εν συνεχεία στο άνοιγµα της γυψοσανίδας το µεταλλικό πλαίσιο της 

θυρίδας και βιδώνονται µε τις βίδες τύπου Knauf TB. 

Ο αρµός της γυψοσανίδας περιµετρικά του πλαισίου της θυρίδας σπατουλάρεται µε το υλικό αρµολόγησης ενδεικτικού τύπου 

Knauf Uniflott. Τυχόν υπολείµµατα του υλικού αρµολόγησης θα πρέπει να αφαιρούνται από το µεταλλικό πλαίσιο. Η επεξερ-

γασία στο καπάκι της θυρίδας επίσκεψης πραγµατοποιείται πριν την τοποθέτησή του. Η επιφάνεια από το καπάκι θα πρέπει 

να τριφτεί µε ψιλό υαλόχαρτο και εν συνεχεία πριν βαφεί να ασταρωθεί µε αστάρι ενδεικτικού τύπου Knauf Tiefengrund. 

Προκειµένου να µην γεµίσει ο αρµός µεταξύ πλαισίου και της θυρίδας µε χρώµα, το καπάκι θα βαφεί πριν την τοποθέτηση του 

στην οροφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου, και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης για παράδοση σε λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τις οικοδοµικές λεπτοµέρειες και την τεχνική 

περιγραφή. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,10 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Η.33 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β78.36.84.12 Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή, ανθυγρή και πυράντοχη εν-

δεικτικού τύπου Knauf, συµπεριλαµβανοµένου και του µεταλλικού σκελετού στήριξης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή, ανθυγρή και πυράντοχη ενδεικτικού τύπου Knauf, οποιουδήποτε 

σχήµατος και µεγέθους επιφανείας, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο,σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

Τα µέτωπα και οι φάσες στηρίζονται σε µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστές διατοµές και οι γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm 

στερεώνονται στο µεταλλικό σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες. 

∆ηλαδή υλικά,µικρουλικά γενικά επί τόπου,ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία περιλαµβάνεται καί η 

προσαρµογή τυχόν στοµίων κλιµατισµού, η σφράγιση και κάλυψη των αρµών µεταξύ των γυψοσανίδων µε ειδική ταινία, καθώς 

και το ειδικό φινίρισµα της επιφανείας των γυψοσανίδων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφανείας  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.: Η.34 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β78.61.84.05 Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή ενδεικτικού τύπου HeartFelt της εταιρείας Hunter 

Douglas ή παροµοίου, συµπεριλαµβανοµένου και του µεταλλικού σκελετού ανάρτησης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 

Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή ενδεικτικού τύπου HeartFelt της εταιρείας Hunter Douglas ή παροµοίου αποτελούµενη από λω-

ρίδες κατασκευασµένες από non-woven thermoformed PES fibres απαιτούµενου µήκους έως 6000 mm, πλάτους 40 mm, ύψους 

55 mm, µε τετραγωνισµένα άκρα κατά µήκος της λωρίδας. Η ψευδοροφή θα είναι ανοικτή (χωρίς αρµοκάλυπτρα) µε βηµατισµό 

100 mm (κενό / αρµός 60mm, 60% ανοικτή επιφάνεια, περιλαµβάνει 10m/m2 ). 

Στα άκρα των λωρίδων εφόσον είναι ορατά, θα τοποθετηθούν ειδικά καπάκια χρώµατος γκρί ανοικτό. Οι λωρίδες κουµπώνουν 

σε οδηγούς αλουµινίου σύµφωνα µε τον σχεδιασµό και έως 1.20m (max) στηριζόµενοι σε αναρτήσεις απαιτούµενου µήκους 

ανά 1.50m (max). Ο σκελετός σταθεροποιείται µε ειδικά υποστηρίγµατα στον οδηγό και κάθετα προφίλ σταθεροποίησης. 

Η ηχοαπορροφητική ψευδοροφή συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις των κτιρίων καθώς και το Ευρωπαϊκό 

Περιβαλλοντικό Πρότυπο Εσωτερικών Χώρων (ΕΝ 16798-1). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεταιτό περιµετρικό τελείωµα και η κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού σκελετού από γαλβα-

νισµένες στραντζαριστές διατοµές, που στερεώνονται µέσω µεταλλικών βυσµάτων στο τοίχο, ή µέσω αναρτήσεων από την την 

οροφή. 

∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά γενικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία περιλαµβάνεται και η 

προσαρµογή τυχόν φωτιστικών σωµάτων ή στοιχείων κλιµατισµού.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 104,60 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.35 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.04.84.10 Προστασία και αδιαβροχοποίηση επιφανειών σκυροδέµατος µε διαφανές υδροαπωθη-

τικό υλικό σιλοξανικών ρητινών, βαθέως εµποτισµού ενδεικτικού τύπου HYDROREP 

ECO - FILA ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100% 
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Προστασία και αδιαβροχοποίηση επιφανειών σκυροδέµατος µε διαφανές υδροαπωθητικό υλικό σιλοξανικών ρητινών, βαθέως 

εµποτισµού ενδεικτικού τύπου HYDROREP ECO - FILA ή παροµοίου. 

Το υλικό εµποτισµού: 

  ∆εν δηµιουργεί επιφανειακή µεµβράνη και δεν επηρεάζει τη φυσική όψη της τελικής επιφάνειας. 

  Επιτρέπει την διαπνοή του στοιχείου. 

  Εµποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων, µούχλας και µικροοργανισµών. 

  Προστασία έναντι των επιθετικών ατµοσφαιρικών παραγόντων- Πιστοποίηση βάσει UNI EN ISO 846:1999. 

  Απουσία διαλυτών που προσβάλλουν το όζον, χαµηλές εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων - (VOC's) 

Το υλικό εφαρµόζεται µε ρολό ή µε ψεκασµό µε ψεκαστήρα ή µε πιστόλι βαφής µέχρι κορεσµού µε κατανάλωση 100-125gr/m2. 

Τυχόν υπολείµµατα υλικού πρέπει να αφαιρεθούν µε ένα καθαρό πανί πριν αυτό στεγνώσει εντελώς. 

∆ηλαδή υλικά, µικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιδήποτε ύψος από το έδαφος, µε προετοιµασία των επι-

φανειών, σύµφωνα καθ' όλα µε τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,90 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.36 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.11.84.09 Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης µε αντιριζική προστασία FPO εν-

δεικτικού τύπου Sarnafil TG 66-18, πάχους 1.8mm της Sika ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης µε αντιριζική προστασία FPO ενδεικτικού τύπου Sarnafil TG 66-18, πά-

χους 1.8mm της Sika ή παροµοίου, που περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και ενισχυµένη µε υαλοπί-

ληµα σύµφωνη µε ΕΝ 13956. 

Θα τοποθετηθεί µε ελεύθερη διάστρωση και θερµοσυγκόλληση µε θερµό αέρα των αλαηλοεπικαλυπτόµενων φύλλων. Σε όλο 

το πλάτος της επικαλυπτόµενης ζώνης και εν συνεχεία στα δύσκολα σηµεία (γωνίες, γυρίσµατα κλπ.) εφαρµόζεται µε επάλειψη 

ειδικού διαλύτη ενδεικτικού τύπου Sarnafil T Prep ή παροµοίου ως βοηθητικό µέσο συγκόλλησης, σύµφωνα µε τις προδιαγρα-

φές του υλικού, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ 

 

Α.Τ.: Η.37 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.12.84.10 Στεγανοποίηση οριζοντείων επιφανειών υπογείων (εδαφόπλακα) µε µεµβράνη FPO εν-

δεικτικού τύπου SIKAPROOF A+12 της Sika ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100% 

Στεγανοποίηση οριζοντείων επιφανειών υπογείων (εδαφόπλακα) µε µεµβράνη FPO ενδεικτικού τύπου SIKAPROOF A+12 της 

Sika ή παροµοίου, που αποτελείται - περιλαµβάνει: 

α) Tοποθέτηση - διάστρωσει πλήρως επικολλούµενη επί του σκυροδέµατος µεµβράνη στεγανοποίησης από εύκαµπτη πολυο-

λεφίνη FPO τύπου SIKAPROOF A+ 12, µεµβράνη µε την εξωτερική πλευρά υπενδεδυµένη µε µεµβράνη πολυολεφίνης (FPO) 

και την εσωτερική πλευρά µε υβριδική στρώση συγκόλλησης. Η µεµβράνη τύπου SIKAPROOF A+ 12 είναι ψυχρής εφαρµο-

γής και εφαρµόζεται πριν την τοποθέτηση του οπλισµού σκυροδέµατος και το σκυρόδεµα κατασκευής.υ συστήµατος στεγα-

νοποίησης τύπου  SikaProof. 

∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται: 
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 Όλα τα υλικά και ειδικά τεµάχια που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λει-

τουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτών, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και 

τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εργασία τοποθέτησης και: 

α) Κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολό της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη 

από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας), 

β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατα-

σκευή. 

 Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά και ειδικά τεµάχια, καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού 

εάν απαιτείται και οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. 

Οι επικαλύψεις των λωρίδων της στεγανωτικής µεµβράνης κατά µήκος και κατά πλάτος (ραφές και αρµοί) δεν επιµετρούνται. 

 (1 m2 πραγµατικής καλυπτόµενης επιφάνειας)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,41 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.38 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.12.84.22 Στεγανοποίηση κατακορύφων επιφανειών υπογείων (στεγάνωση τοιχείων) µε µεµ-

βράνη FPO ενδεικτικού τύπου SIKAPROOF A+12 της Sika ή παροµοίου συµπεριλαµβα-

νοµένης και της αποστραγγιστικής µεµβράνης (HDPE) µε ενσωµατωµένο γεωύφασµα 

ενδεικτικού τύπου SIKA DRAIN-500 GEO ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100% 

Στεγανοποίηση κατακορύφων επιφανειών υπογείων (στεγάνωση τοιχείων) µε µεµβράνη FPO ενδεικτικού τύπου SIKAPROOF 

A+12 της Sika ή παροµοίου συµπεριλαµβανοµένης και της αποστραγγιστικής µεµβράνης (HDPE) µε ενσωµατωµένο γεωύφα-

σµα ενδεικτικού τύπου SIKA DRAIN-500 GEO ή παροµοίου, που αποτελείται - περιλαµβάνει: 

α) Tοποθέτηση - επένδυση αποστραγγιστικής µεµβράνης βάσης υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και ενσωµατω-

µένο γεωύφασµα ενδεικτικού τύπου SIKA DRAIN-500 GEO ή παροµοίου για την προστασία της µεµβράνης από την επιχω-

µάτωση και ταυτόχρονα ως στρώση αποστράγγισης 

β) Tοποθέτηση - επένδυση µεµβράνης στεγανοποίησης από εύκαµπτη πολυολεφίνη FPO ενδεικτικού τύπου SIKAPROOF A+12 

στον ξυλότυπο/µεταλλότυπο. Η τοποθέτηση της µεµβράνης στεγανοποίησης γίνεται µε την πλευρά που είναι επικαλυµµένη 

µε µη υφαντό γεωύφασµα προς την πλευρά που θα ακολουθήσει η σκυροδέτηση και την πλευρά που είναι επενδεδυµένη µε 

µεµβράνη πολυολεφίνης (FPO) προς τον ξυλότυπο/µεταλλότυπο. Η επικόλληση των ραφών θα γίνει µε αυτοεπικολλούµενες 

ταινίες SIKAPROOF TAPE Α+ για µονόπλευρο καλούπι και SIKAPROOF SANDWISH TAPE για δίπλευρο καλούπι. 

Στα σηµεία όπου έχει διατρηθεί η µεµβράνη από τις φουρκέτες θα ακολουθήσει επιδιόρθωση της τρύπας µε ειδική αυτοπει-

κολλόυµενη ταινία µονής όψης ενδεικτικού τύπου SikaProof Patch-200 B ή παροµοίου η οποία αποτελέιται από µεµβράνη 

τύπου SikaProof και βουτιλικό συγκολλητικό, εκικαλληµένη µε διαχωριστική προστατευτική ταινία στην πλευρά του συγκολλη-

τικού. 

Γενικά η αυτοκόλλητη ταινία ενδεικτικού τύπου SikaProof Patch-200 B ή παροµοίου εφαρµόζεται εν ψυχρώ, µετά την εφαρµογή 

της µεµβράνης για σφράγιση αρµών, ενώσεων και διεισδύσεων και επιπλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επισκευή αστο-

χιών στην εξωτερική πλευρά του συστήµατος στεγανοποίησης τύπου SikaProof. 

∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 Όλα τα υλικά και ειδικά τεµάχια που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λει-

τουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτών, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και 

τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εργασία τοποθέτησης και: 
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α) Κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολό της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη 

από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας), 

β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατα-

σκευή. 

 Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά και ειδικά τεµάχια, καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού 

εάν απαιτείται και οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. 

Οι επικαλύψεις των λωρίδων της στεγανωτικής µεµβράνης και του γεωυφάσµατος κατά µήκος και κατά πλάτος (ραφές και 

αρµοί) δεν επιµετρούνται. 

(1 m2 πραγµατικής καλυπτόµενης επιφάνειας) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,65 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.39 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.15.84.20 Επίστρωση µε γεωϋφασµα µη υφαντό,ενδεικτικού τύπου SikaRoof Felt A-300 F βάρους 

300 gr/m2. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

Επίστρωση µε γεωϋφασµα µη υφαντό,ενδεικτικού τύπου SikaRoof Felt A-300 F βάρους 300 gr/m2, δηλαδή γεωϋφασµα µη 

υφαντό, βελονωτό γεωύφασµα από 100% πολύχρωµες ίνες πολυπροπυλενίου ακανόνιστης κοπής και µήκους, µηχανικά στα-

θεροποιηµένες, χωρίς θερµική ή χηµική επεξεργασία, µε τις αλληλοεπικαλύψεις και εργασία για κοπή και στρώση πάνω σε 

οποιεσδήποτε επιφάνειες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,85 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.40 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.15.84.26 Γεωυφάσµατα µη υφαντά, ενδεικτικού τύπου SikaRoof Felt A-300 F της Sika ή παρο-

µοίου, βάρους 300 gr/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, ενδεικτικού τύ-

που SikaRoof Felt A-300 F της Sika ή παροµοίου, βάρους 300 gr/m2, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,45 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.41 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.15.84.33 Γεωυφάσµατα µη υφαντά, ενδεικτικού τύπου SikaRoof Felt A-200 ΗF της Sika ή παρο-

µοίου, βάρους 200 gr/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, βελονωτού, υψηλής αντοχής από 100% πολυπροπυλένιο, 

σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, ενδεικτικού τύπου SikaRoof Felt A-200 HF της Sika ή παροµοίου, βάρους 200 gr/m2, 

σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,48 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.42 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.16.85.15 ∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε µεµβράνη µε βάση το πολυαιθυλένιο (PE) ενδει-

κτικού τύπου Sarnavap 1000E της Sika ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε µεµβράνη µε βάση το πολυαιθυλένιο (PE) ενδεικτικού τύπου Sarnavap 1000E της Sika ή 

παροµοίου µε την διάστρωση των φύλλων σε οποιαδήποτε θέση του έργου, µε χαλαρή, ελεύθερη διάστρωση µε ελάχιστη 

επικάλυψη µεταξύ των ενώσεων των φύλλων και σφράγιση όλων των επικαλύψεων µε ταινία ενώσεων ενδεικτικού τύπου 

Sarnavap Τape F της Sika ή παροµοίου. 

∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,25 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.43 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.17.84.04 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή µεταλλική λάµα ενδεικτικού τύ-

που Sarnabar της Sika, συµπεριλαµβανοµένου και του κορδονιού σφράγισης ενδεικτι-

κού τύπου T Welding Cord της Sika 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100% 

Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε στραντζαριστή µεταλλική λάµα 

ενδεικτικού τύπου Sarnabar της Sika, συµπεριλαµβανοµένου και του κορδονιού σφράγισης ενδεικτικού τύπου T Welding Cord 

της Sika (το Sarnabar στερεώνεται επί της επιφάνειας του δαπέδου ή του στηθαίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

06-01-02 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC". 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ 

 

Α.Τ.: Η.44 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.19.84.12 Μεµβράνη HDPE µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο γε-

ωύφασµα ενδεικτικού τύπου Sika Drain 500 GEO ή παροµοίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100% 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε το έδαφος µε µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε 

αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο γεωύφασµα - φίλτρο από πολυπροπυλένιο, ενδεικτικού τύπου 

Sika Drain 500 GEO ή παροµοίου σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται µεταξύ του σιδηροπλισµού και των 

παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και µατίζεται 

µε επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm, ή αυτογενή θερµική συγκόλληση. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,85 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: Η.45 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.45.84.21 Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης εν-

δεικτικού τύπου FIBRANxps ETICS BT ή παροµοίου πάχους 8 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου FIBRANxps ETICS BT ή 

παροµοίου πάχους 8 cm, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρης κατασκευής, µετρούµενη σε m2 πραγµα-

τικής επιφάνειας. 

(1 m2 επιφανείας τοποθετηµένων πλακών) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,75 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.46 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.45.84.22 Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης εν-

δεικτικού τύπου Fibran XPS 500 ή Sikatherm XPS-300 RZ της Sika ή παροµοίου, πάχους 

10 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 500 ή 

Sikatherm XPS-300 RZ της Sika ή παροµοίου, πάχους 10 cm, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρης κα-

τασκευής, µετρούµενη σε m2 πραγµατικής επιφάνειας. 

(1 m2 επιφανείας τοποθετηµένων πλακών) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Η.47 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.45.84.30 Θερµική αποµόνωση κατακορύφων επιφανειών µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης 

ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 500 ή Sikatherm XPS-300 RZ της Sika ή παροµοίου, πά-

χους 10 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµική αποµόνωση κατακορύφων επιφανειών, µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 500 ή 

Sikatherm XPS-300 RZ της Sika ή παροµοίου, πάχους 10 cm, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρης κα-

τασκευής, µετρούµενη σε m2 πραγµατικής επιφάνειας. 

(1 m2 επιφανείας τοποθετηµένων πλακών) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ.: Η.48 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.45.84.50 Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης εν-

δεικτικού τύπου Fibran XPS 300 ή παροµοίου, πάχους 5 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 300 ή παρο-

µοίου, πάχους 5 cm, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρης κατασκευής, µετρούµενη σε m2 πραγµατικής 

επιφάνειας. 
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(1 m2 επιφανείας τοποθετηµένων πλακών) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.49 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.46.84.02 Θερµοµόνωση δωµάτων για δηµιουργία ρύσεων κλπ. µε πλάκες από αφρώδη εξηλα-

σµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Fibran XPS Incline πάχους 5 έως 15 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµοµόνωση δωµάτων για δηµιουργία ρύσεων κλπ. µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου 

Fibran XPS Incline πάχους 5 έως 15 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών.  

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,20 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.50 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.47.84.08 Θερµoµόνωση τοίχων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου 

Sikatherm XPS 300 RZ της Sika ή παροµοίου πάχους 8 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµoµόνωση τοίχων µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου Sikatherm XPS 300 RZ της Sika ή παροµοίου 

πάχους 8 cm, δηλαδή υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρης κατασκευής, µετρούµενη σε m2 πραγµατικής επιφά-

νειας. 

(1 m2 επιφανείας τοποθετηµένων πλακών) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,75 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.51 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.55.84.02 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα ενδεικτικού τύπου Isover Arena 45mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, τοιχοπετασµάτων κλπ, µε πλάκες ορυκτοβάµβακα ενδεικτικού τύπου Isover Arena 45mm, µε 

λ=0,032W/m.K και πυκνότητα 22 kg/m3, µε αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο) για βελτίωση της ηχοµονωτικής επίδοσης της 

τοιχοποιίας, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,88 

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.52 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.55.84.03 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες πετροβάµβακας 40mm (40kg/m3) ενδεικτικού τύπου 

Isover UNI 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 
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Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, τοιχοπετασµάτων κλπ, µε πλάκες πετροβάµβακας 40 mm (40 kg/m3) ενδεικτικού τύπου Isover 

UNI, µε αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο) για βελτίωση της ηχοµονωτικής επίδοσης της τοιχοποιίας, δηλαδή υλικά και εργα-

σία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,25 

(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.53 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.55.84.04 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες πετροβάµβακας 60mm (40kg/m3) ενδεικτικού τύπου 

Isover UNI 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, τοιχοπετασµάτων κλπ, µε πλάκες πετροβάµβακας 60mm (40 kg/m3) ενδεικτικού τύπου Isover 

UNI, µε αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο) για βελτίωση της ηχοµονωτικής επίδοσης της τοιχοποιίας, δηλαδή υλικά και εργα-

σία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,13 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Η.54 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.55.84.30 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 45 mm και πυκνότητας 50 

kg/m3 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 45 mm και πυκνότητας 50 

kg/m3, 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 (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,50 

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Η.55 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.55.84.31 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 45 mm και πυκνότητας 100 

kg/m3 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 45 mm και πυκνότητας 100 

kg/m3, 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 (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,50 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑ∆Α Θ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Α.Τ.: Θ.01 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8049.01.004 Προµήθεια και τοποθέτηση σιφωνιού νιπτήρα ενδεικτικού τύπου Roca πλήρες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση σιφωνιού νιπτήρα ενδεικτικού τύπου Roca πλήρες, δηλαδή σιφώνι και µικροϋλικά και εργασία 

τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 57,27 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.02 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8049.01.005 Προµήθεια και τοποθέτηση σιφωνιού νιπτήρα ΑΜΕΑ ενδεικτικού τύπου Ideal Standard, 

Atlantis (κωδ. J200667) πλήρες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση σιφωνιού νιπτήρα ΑΜΕΑ ενδεικτικού τύπου Ideal Standard, Atlantis (κωδ. J200667) πλήρες, δη-

λαδή σιφώνι και µικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 72,27 

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.03 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8141.79.006 Προµήθεια και τοποθέτηση αναµικτικής µπαταρίας νιπτήρα ενδεικτικού τύπου L90 της 

Roca 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση αναµικτικής µπαταρίας νιπτήρα ενδεικτικού τύπου L90 της Roca. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 132,98 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.04 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8151.79.013 Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο επίτοιχης λεκάνης ενδεικτικού τύπου The Gap της 

Roca, µε κάθισµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο επίτοιχης λεκάνης ενδεικτικού τύπου The Gap της Roca, µε κάθισµα. 

∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 251,21 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 149 

 

Α.Τ.: Θ.05 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8151.79.014 Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο επιδαπέδιας παιδικής λεκάνης υψηλής πίεσης 

ενδεικτικού τύπου Happening της Roca 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο επιδαπέδιας παιδικής λεκάνης υψηλής πίεσης ενδεικτικού τύπου Happening της Roca. 

∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 168,71 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: Θ.06 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8151.79.015 Προµήθεια και τοποθέτησης στο έργο αναµικτικής µπαταρίας νιπτήρα AMEA µονού 

µοχλού ενδεικτικού τύπου ATLANTIS της IDEAL STANDARD (κωδ.B1612AA) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Προµήθεια και τοποθέτησης στο έργο αναµικτικής µπαταρίας νιπτήρα AMEA µονού µοχλού ενδεικτικού τύπου ATLANTIS της 

IDEAL STANDARD (κωδ.B1612AA). 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 86,95 

(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.07 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8151.91.007 Προµήθεια και τοποθέτηση καζανακιού εντοιχιζόµενου µε πλακέτα για εντοιχισµένα κα-

ζανάκια διπλής λειτουργίας ενδεικτικού τύπου Ιn-Wall της Roca 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση καζανακιού εντοιχιζόµενου µε πλακέτα για εντοιχισµένα καζανάκια διπλής λειτουργίας ενδεικτικού 

τύπου Ιn-Wall της Roca, πλήρως τοποθετηµένο δηλαδή προµήθεια του καζανακιού και υλικών στερεώσεως και εργασία πλή-

ρους εγκαταστάσεως παραδοτέο σε λειτουργία. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 263,20 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 σελ. 150                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: Θ.08 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8151.91.008 Προµήθεια και τοποθέτηση λεκάνης δαπέδου ΑΜΕΑ µε καζανάκι χαµηλής πιέσεως ε-

πίτοιχη διαστάσεων 77x38 cm, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS της IDEAL STANDARD, µε 

καπάκι βαρέως τύπου της ίδιας εταιρείας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση λεκάνης δαπέδου ΑΜΕΑ µε καζανάκι χαµηλής πιέσεως επίτοιχη διαστάσεων 77x38 cm, ενδεικτικού 

τύπου ATLANTIS της IDEAL STANDARD, µε καπάκι βαρέως τύπου της ίδιας εταιρείας. Το σύστηµα έτοιµο τοποθετηµένο για 

λειτουργία. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 366,71 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.09 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8160.79.008 Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο επίτοιχου νιπτήρα ΑΜΕΑ διαστάσεων 67X60 cm 

λευκής πορσελάνης ενδεικτικού τύπου Ideal Standard, Atlantis (κωδ. J0403) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο επίτοιχου νιπτήρα ΑΜΕΑ διαστάσεων 67X60 cm λευκής πορσελάνης ενδεικτικού τύπου 

Ideal Standard, Atlantis (κωδ. J0403). 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 169,70 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.10 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8174.01.023 Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο χαρτοθήκης βαρέως τύπου ανοξείδωτης µεταλλι-

κής µεγάλου ρολλού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση στο έργο χαρτοθήκης βαρέως τύπου ανοξείδωτης µεταλλικής µεγάλου ρολλού. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 47,25 

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.11 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8174.79.053 Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής ανοξείδωτης σαπουνοθήκης υγρού σαπουνιού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής ανοξείδωτης σαπουνοθήκης υγρού σαπουνιού. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ                                                                              σελ. 151 

Α.Τ.: Θ.12 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8174.89.003 Προµήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ στηριγµάτων ΑΜΕΑ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ στηριγµάτων ΑΜΕΑ που περιλαµβάνει : 

- Ενισχυµένη λαβή ασφαλείας ΑΜΕΑ 70 cm, ενδεικτικού τύπου Ideal Standard, Atlantis SV2 αριστερή κωδ. J300900. 

- Ανακλινόµενη λαβή ασφαλείας ΑΜΕΑ µε ενσωµατωµένη χαρτοθήκη 27x70 cm, ενδεικτικού τύπου Ideal Standard, Atlantis S3 

κωδ. J206000+J2056AP. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 380,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.13 

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8177.91.002 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού στεγνωτήρα χεριών αυτόµατου  

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100% 

Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού στεγνωτήρα χεριών αυτόµατου. 

Το σύστηµα θα είναι πλήρες τοποθετηµένο και συνδεδεµένο, έτοιµο για λειτουργία. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 215,65 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: Θ.14 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β76.17.79.27 Καθρέπτες χώρων υγιεινής από υαλοπίνακες πάχους 4 mm οιωνδήποτε διαστάσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7617 100% 

Καθρέπτες χώρων υγιεινής από υαλοπίνακες πάχους 4 mm οιωνδήποτε διαστάσεων, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλή-

ρους τοποθετήσεως σύµφωνα µε την µελέτη. 

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 57,75 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 σελ. 152                                                                                         ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ.: Θ.15 

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β76.17.79.28 Ανακλινόµενοι καθρέπτες χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ ενδεικτικού τύπου Atlantis της Ideal 

Standard διαστάσεων 60Χ60 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7617 100% 

Ανακλινόµενοι καθρέπτες χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ ενδεικτικού τύπου Atlantis της Ideal Standard διαστάσεων 60Χ60 cm, µικρο-

ϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως σύµφωνα µε την µελέτη. 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 220,00 

(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

   

Οι µελετητές  Οι ελεγκτές    Ο ∆ιευθυντής 
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