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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν 

στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 

στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆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 φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 

µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 

απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται 

ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 

µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
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 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 

του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, 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 αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων 

και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής 

θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά 

περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 

ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

το ∆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 
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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 έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 

µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 

εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις 

στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται 

σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 

ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

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

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής 

εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους 

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

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

εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις 

του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 

αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα 

του παρόντος Τιµολογίου  
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(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 σηµατοδότηση του 

εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται 

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και 

οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης 

µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης 

χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του 

έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των 

στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες 

κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 

εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης 

αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών 

Κοινής Ωφελείας [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 επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών 

που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 

στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
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οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 

συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 

κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, 

Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 

αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις 

για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 

των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 

µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση 

των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 

γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του 

Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του 

Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 

οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 

αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 

(καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 

οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων 

µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 

εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία 

οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων 

που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων 

και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 

Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 

και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 

εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 

άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
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Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 

µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης 

εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο 

κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, 

τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης 

και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση 

του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα 

µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του 

έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

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

Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

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

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν 

κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής 

υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου 

συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων 

Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής 

απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). 

Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το 

επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, 

τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε 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 επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν 

Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 

επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

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

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 

χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 

ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     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 DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του 

παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης 
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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 ΒN 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. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών 

σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 

και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την 

κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων 

που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει 

τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας 

κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί 

την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 

Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, 

καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 

παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, 

που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 

αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι 

ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 

άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα 

τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 
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2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

·  Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

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

καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο 

µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να 

εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 

χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

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

χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. 

αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και 

µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

·  Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις 

σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, 

θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι 

δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 

υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

 

2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

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

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

Χειρολαβές 

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

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη 

κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

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

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

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

µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 

παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

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

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
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- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 

δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση 

στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα 

ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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

(m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. 

Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά 

στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

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

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

διαφορετικά. 

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

τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα 

παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.  
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Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται 

σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. 

Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 

άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 

δαπάνη των ικριωµάτων.  

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι 

δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα 

οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 

εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) 

στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής 

συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 

του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα 

πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

 

2,80 

2,00 

1,00 
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δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 

των θερµαντικών σωµάτων 

 

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

§ Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 

χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες 

που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα 

µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την 

σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των 

µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε 

τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα 

των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε 

διπλό αστερίσκο. 

§ Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, 

λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι 

ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

§ Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα 

χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην 

περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή 

διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιµή 

"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει 

στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του 

µαρµάρου. 

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η επιλογή του 

τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

§ Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και 

ΕΛΟΤ EN 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. 
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ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 
 

 

 

 

 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
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14 Αράχωβας καφέ 
 

§ Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 

§ Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 

τσιµέντο. 

 

2.2.5. 

 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 

ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε 

έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και 

µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό 

αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην 

περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 

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

τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται 

µε το άρθρο 79.55. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

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

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

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 

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

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

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  
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 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων 

και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 
0,03 

 

 

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

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

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m
3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε 
βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 

παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. 

Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και 
µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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• ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 
Οµάδα  Σκυροδέµατα  

Κωδ. Αναθ/σης  

 

ΑΤ   1.1 

 

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C  (ΟΙΚ38.20.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3873 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 

δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή 

του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. 

υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

 

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

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

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

 

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

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

των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

 

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

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

 

Ονοµ. 

διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 

διατοµή  

(mm2) 

Ονοµ.  

µάζα/ 

µέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-συγκολληµ

ένα πλέγµατα και 

δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 

 

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

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

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

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

ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

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

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

υλικά). 

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

 

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

 

Τιµή ανά Kgr  ένα ευρώ & επτά λεπτά  (1,07€) 

 

ΑΤ   1.2 

 

∆οµικά πλέγµατα B500C  (ΟΙΚ38.20.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3873 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 

δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή 

του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. 

υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

 

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

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

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

 

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

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

των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

 

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

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

 

Ονοµ. 

διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 

διατοµή  

(mm2) 

Ονοµ.  

µάζα/ 

µέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-συγκολληµ

ένα πλέγµατα και 

δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  Φ  Φ  19,6 0,154 

5,5  Φ  Φ  23,8 0,187 

6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222 

6,5  Φ  Φ  33,2 0,260 

7,0  Φ  Φ  38,5 0,302 

7,5  Φ  Φ  44,2 0,347 

8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395 

10,0 Φ  Φ  Φ 78,5 0,617 

12,0 Φ  Φ  Φ 113 0,888 

14,0 Φ  Φ  Φ 154 1,21 

16,0 Φ  Φ  Φ 201 1,58 

18,0 Φ     254 2,00 

20,0 Φ     314 2,47 

22,0 Φ     380 2,98 

25,0 Φ     491 3,85 

28,0 Φ     616 4,83 

32,0 Φ     804 6,31 

40,0 Φ     1257 9,86 



 18/54 

 

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

περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

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

·  Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

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

ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

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

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

υλικά). 

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

 

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

 

Τιµή ανά Kgr  ένα ευρώ & ένα λεπτά  (1,01€) 

 

ΑΤ   1.3 

 

Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C16/20  (ΟΙΚ32.5.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3214 

 Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες 

µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 

διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε 

την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

 

 Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές 

και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό 

µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά 

έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση 

γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 

  

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m 

Τιµή ανά m3  εκατόν έξη ευρώ & µηδέν λεπτά  (106,00€) 

 

ΑΤ   1.4 

 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών  (ΟΙΚ38.2)  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3811 

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

επιστέψεων 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-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) αναπτύγµατος επιφανείας. 

Τιµή ανά m2  είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά  (22,50€) 

 

ΑΤ   1.5 

 

Μανδύας εκτοξευοµένου σκυροδέµατος πάχους 7,5 cm (Gunite) επί των 

φερουσών λιθοδοµών  (ΟΙΚ32.15 σχετ)  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3215 

Μανδύας εκτοξευοµένου σκυροδέµατος πάχους 7,5 cm (Gunite) επί των φερουσών λιθοδοµών, οιασδήποτε στάθµης από το έδαφος σε 

ύψος όµως από το δάπεδο εργασίας µέχρι 3,50 m εκτοξευόµενο σε δύο στρώσεις. Ως αδρανές υλικό  χρησιµοποιήται άµµος  

κονιοδεµάτων και θραυστό υλικό λατοµείου διαµέτρου κόκκου µέχρι 8 mm. 

Περιεκτικότητα τσιµέντου 600 kg/m3. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ακόµη: 

α. Ο καθαρισµός της επιφάνειας που πρόκειται να επενδυθεί (όπως βρίσκεται µετά την αφαίρεση των επιχρισµάτων) µε µηχανικό 

τρόπο µέχρι να αποµακρυνθούν όλα τα χαλαρά τµήµατα της επιφάνειας. 

β. Η επεξεργασία της επιφάνειας που πρόκειται να επενδυθεί για να εξασφαλισθεί η αδρότητα της (πικουνιάρισµα). 

γ. Η διαµόρφωση λωρίδων οδόντωσης (µηχανικοί Σύνδεσµοι παλαιού-νέου µπετόν) στην επιφάνεια που πρόκειται να επενδυθεί και 

αν  αυτή  είναι από µπετόν, µε ελάχιστο πλάτος 15 εκατ. και µε βάθος µέχρι τους οπλισµούς που  υπάρχουν ή το πολύ 3 εκατ. 

δ. Η προετοιµασία της επιφάνειας που πρόκειται να επενδυθεί µε αµµοβολή, υδροβολή και µετά µε εκτόξευση πεπιεσµένου αέρα για 

την αποµάκρυνση του νερού που παραµένει,έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι υγρή χωρίς στάσιµο ύδωρ. 

ε.  Μετά την εκτόξευση και επί µία βδοµάδα η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς υγρή. 

στ. Ο απαιτούµενος ξυλότυπος και ικριώµατα εργασίας κινητά. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµέτων σωµάτων πλήρωσης. 

 

Τιµή ανά m2  τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά  (33,50€) 

 

ΑΤ   1.6 

 

Σιδηροί οπλισµοί γιά την κατασκευή µανδυών  (ΟΙΚ38.20.02 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3873 

Σιδηροί οπλισµοί για την κατασκευή µανδυών από έγχυτο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα κυκλικής διατοµής  STI, STII,STIII κάθε 

διαµέτρου έτοιµοι και τοποθετηµένοι επί στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα εκτός αψίδων, θόλων, τρούλλων και κελυφών. 

Περιλαµβάνονται τρυπήµατα, χαντρώµατα, ειδική διαµόρφωση και πάκτωση στο παλαιό σκυρόδεµα. Επίσης η ηλεκτροσυγκόλληση, µε 

τα κατάλληλα ηλεκτρόδια, παλαιού και νέου οπλισµού καθώς και τα ενδεχόµενα ανοίγµατα γιά την έγχυση του σκυροδέµατος. 

Τιµή ανά κιλό (1 kg) 

 

 

Τιµή ανά Kgr  τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά  (4,50€) 

 

ΑΤ   1.7 

 

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου 

πάχους 5 cm  (ΟΙΚ73.91)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7373.1 

Κατασκευή εγχρώµου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm ή 

ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την 

µελέτη.  

 

Στην τιµή µονάδς περιλαµβάνονται: 
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α)  ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας B500C, ελαχίστου 

πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού 

υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό. 

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

γ)  Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε 

την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και 

χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. 

δ)  ∆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.  

ε)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον.  

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου 

 

Τιµή ανά m2  είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά  (22,50€) 

 

ΑΤ   1.8 

 

Χηµικά αγκύρια από χάλυβα υψηλής αντοχής (ντίζες, κοχλίες, ροδέλες) 

διαµέτρου Φ10-Φ12 mm και µήκους 50 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης 

Φ14-16 mm αντίστοιχα, ενδεικτικού τύπου HILTI  (ΟΙΚ38.20.2 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3876 

Χηµικά αγκύρια από χάλυβα υψηλής αντοχής (ντίζες,κοχλίες,ροδέλες) διαµέτρου Φ10-Φ12 mm και µήκους 50 mm, µε διάµετρο τρυπών 

πάκτωσης Φ14-16 mm αντίστοιχα, ενδεικτικού τύπου HILTI που αποτελούνται - περιλαµβάνουν: 

α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι, 

β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, 

γ) την τοποθέτηση του αγκυρίου µε υβριδικό συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία. 

∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται: 

Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια  

σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης. 

Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και 

α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της  κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το  

έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας), 

β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 

Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά ( κόλλα κ.λ.π.), καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται. 

Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. 

Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 

Τιµή ανά τεµάχιο  (τεµ)  

 

Τιµή ανά 

τεµαχ  πέντε ευρώ & πενήντα λεπτά  (5,50€) 
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ΑΤ   1.9 

 

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από  χάλυβα µε νευρώσεις S500s 

διαµέτρου Φ10-Φ12 mm και µήκους 50 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης 

Φ14-16 mm αντίστοιχα  (ΟΙΚ38.21 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3876 

Βλήτρα και διατµητικοί σύνδεσµοι από  χάλυβα µε νευρώσεις S500s διαµέτρου Φ10-Φ12 mm και µήκους 50 mm, µε διάµετρο τρυπών 

πάκτωσης Φ14-16 mm αντίστοιχα   που αποτελούνται - περιλαµβάνουν: 

α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι, 

β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, 

γ) την αγκύρωση  του  βλήτρου  µε  εποξειδικό στόκο, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία. 

∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται: 

Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια  

σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης. 

Οι φθορές των υλικών και µικροϋικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και 

α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της  κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το  

έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας), 

β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 

Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά ( κόλλα κ.λ.π.), καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται. 

Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. 

Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 

Τιµή ανά τεµάχιο  (τεµ) 

 

Τιµή ανά 

τεµαχ  είκοσι ευρώ & µηδέν λεπτά  (20,00€) 

 

ΑΤ   1.10 

 

Χηµικά αγκύρια από χάλυβα υψηλής αντοχής (ντίζες, κοχλίες, ροδέλες) 

διαµέτρου Φ16-Φ18 mm και µήκους 50 mm, µε διάµετρο τρυπών πάκτωσης 

Φ22-24 mm αντίστοιχα, ενδεικτικού τύπου HILTI  (ΟΙΚ38.20.3 σχετ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3876 

Χηµικά αγκύρια από χάλυβα υψηλής αντοχής (ντίζες,κοχλίες,ροδέλες) διαµέτρου Φ16-Φ18 mm και µήκους 50 mm, µε διάµετρο τρυπών 

πάκτωσης Φ22-24 mm αντίστοιχα, ενδεικτικού τύπου HILTI που αποτελούνται - περιλαµβάνουν: 

α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης µε περιστροφικό τρυπάνι, 

β) τον καθαρισµό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, 

γ) την τοποθέτηση του αγκυρίου µε υβριδικό συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης, µη συρρικνούµενο, ανθεκτικό στην υγρασία. 

∆ηλαδή, στην τιµή περιλαµβάνονται: 
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Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια  

σύµφωνα µε τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της επίβλεψης. 

Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και 

α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της  κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το  

έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας), 

β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 

Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά ( κόλλα κ.λ.π.), καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται. 

Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. 

Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 

Τιµή ανά τεµάχιο  (τεµ) 

 

Τιµή ανά 

τεµαχ  πέντε ευρώ & πενήντα λεπτά  (5,50€) 
Οµάδα  Επιχρίσµατα - Επενδύσεις - Επιστρώσεις  

Κωδ. Αναθ/σης  

 

ΑΤ   2.1 

 

Πάγκοι από µάρµαρο λευκό, πάχους 2 cm  (ΟΙΚ75.76.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7576 

Πάγκοι πάχους 2 cm εκ µαρµάρου προελεύσεως ΠΕΝΤΕΛΗΣ ήτοι µάρµαρο σχιστό επί τόπου και εργασία κοπής, µορφώσεως, 

λειοτρίψεως και τοποθετήσεως.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 

Τιµή ανά m2  ογδόντα τέσσερα ευρώ & µηδέν λεπτά  (84,00€) 

 

ΑΤ   2.2 

 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  (ΟΙΚ71.21)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7121 

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

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

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως  αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 

απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κλπ 

-  Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 

επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί. 

- Ηδιαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό  

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν: 

-  Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαµάτων 

(µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).  

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή). 
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- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας λόγω 

καιρικών συνθηκών). 

 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη 

πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, 

και σεύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 

παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 

 

Τιµή ανά m2  δέκα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά  (13,50€) 

 

ΑΤ   2.3 

 

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 15x15 cm, µε 

χρήση κονιαµάτων  (ΟΙΚ73.26.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7326.1 

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε 

κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα 

τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε 

αρµούς το πολύ 1 mm, µεπλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή 

χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, 

η αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός της επιφανείας καθώςκαι η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ, 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανά m2  τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά  (33,50€) 

 

ΑΤ   2.4 

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 

cm  (ΟΙΚ73.33.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7331 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε 

απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος 

των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε 

τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο 

επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

 

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανά m2  τριάντα ένα ευρώ & πενήντα λεπτά  (31,50€) 

 

ΑΤ   2.5 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια  (ΟΙΚ73.35)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7326.1 
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Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, 

στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  

 

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

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  

 

Τιµή ανά m  τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά  (4,50€) 

 

ΑΤ   2.6 

 

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου 

Σουηδίας  (ΟΙΚ53.50.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5353 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

 

α)  Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 

περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται:: 

-  από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία µικρότερη 

από 10% 

-  από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 

- από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%. 

 

β)  Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων αερισµού του καδρονιαρίσµατος 

(αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 

 

γ)  Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άµµου, στρώσεως αποµόνωσης 

υγρασίας,  φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερµοµονωτικής στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός 

άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας. 

 

δ)  Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

δ1)  Υγρασία ξυλείας 

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου, 

ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 

o δρυός  7-13% 

o κολλητές λωρίδες  7-11%  

δ2)  Ανοχές των διαστάσεων: 

o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  

o πλάτους  ± 0,7%  

o µήκους  ± 0,2 mm 

 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως 

κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων 

και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση του ξύλου), µε τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον 

ανεπίχριστο τοίχο,τις εγκοπές-αρµούς αερισµού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά µε ανοξείδωτη σίτα για τη δηµιουργία διακένου 

αερισµού (στις απαιτούµενες θέσεις), πλήρως τοποθετηµένα. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

 

Τιµή ανά m  έξη ευρώ & είκοσι λεπτά  (6,20€) 

 

ΑΤ   2.7 

 

Κατώφλια επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 

2 cm.  (ΟΙΚ74.95.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7497 

Κατώφλια επιστρώσεων από µάρµαρο πλάτους έως 5 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε 

φυσικούς λίθους". 
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα 

τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 

καθαρισµού  

 

 

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

 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  

 

Τιµή ανά m  οκτώ ευρώ & σαράντα λεπτά  (8,40€) 

 

ΑΤ   2.8 

 

Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά µε γυψοσανίδες (GKB) κοινές, πάχους 12,50 

mm, µε πυραντίσταση 30 min  (ΟΙΚ78.5.10 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7809 

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. 

Συµπεριλαµβάνονται ο µεταλλικός σκελετός καθώς και όλα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 

78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανά m2  δέκα έξη ευρώ & ογδόντα λεπτά  (16,80€) 

 

ΑΤ   2.9 

 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε 

τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα  (ΟΙΚ50.10)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ4713 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση 

στό εξωτερικό µέρος µε µονές τσιµεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό µε κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύµφωνα 

µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 

Τιµή ανά m2  πενήντα έξη ευρώ & µηδέν λεπτά  (56,00€) 

 

ΑΤ   2.10 

 

Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης 

Πετάσµατα αλουµινίου  (ΟΙΚ50.15.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ4713 

Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη µε τις 

πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα συναρµολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του 

Αναδόχου, συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων. 

Eλάχιστες απαιτήσεις: 

-  ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση  

- δυνατότητα καθαρισµού µε συνήθη απορρυπαντικά.  

-  περιµετρική κορνίζα αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, µε επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, γαι 

την εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας 

-  στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης  

-  δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών συστηµάτων, ώστε να δηµιουργείται κενό 

από το δάπεδο της τάξης των 150 mm 
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-  περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα είδη κιγκαλερίας 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου και η συναρµολόγηση και στερέωση 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος 

 

Τιµή ανά m2  εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ & µηδέν λεπτά  (168,00€) 

 

ΑΤ   2.11 

 

Επικάλυψη µεταλλικού σκελετού οριζοντίων επιφανειών, µε χαλυβδόφυλλα 

τραπεζοειδούς διατοµής, πάχους 1,00 mm, τύπου "ΚΟΝΤΙ" DECK 60 

(σύµµικτη κατασκευή)  (ΟΙΚ72.31.4 σχετ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7231 

Επικάλυψη µεταλλικού σκελετού οριζοντίων επιφανειών, µε χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς διατοµής, πάχους 

1,00 mm, τύπου "ΚΟΝΤΙ" DECK 60 (σύµµικτη κατασκευή). 

Ήτοι φύλλα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, στα οποία περιλαµβάνεται η στερέωση των φύλλων µε 

ειδικούς διατµητικούς συνδέσµους διατοµής Φ16  στο µεταλλικό σκελετό µετά των ελαστικών 

παρεµβυσµάτων που τοποθετούνται στα σηµεία επαφής των φύλλων µε τα µεταλλικά στοιχεία του σκελετού 

καθώς επίσης ικριώµατα και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και στερεώσεως σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

σχέδια λεπτοµερειών. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 

 

Τιµή ανά m2  δέκα πέντε ευρώ & είκοσι λεπτά  (15,20€) 

 

ΑΤ   2.12 

 

Νεροχύτης απλός, από µάρµαρο λευκό πλάτους 50cm πάχους 20cm και µήκους 

50 cm  (ΟΙΚ75.71.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7571.1 

Νεροχύτης απλός από µάρµαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 25 cm, µε τα υλικά τοποθετήσεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και 

τσιµεντοκονίαµα) επί τόπου, µε τηνεργασία πλήρουςτοποθετήσεως.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 

Τιµή ανά 

τεµαχ  ενενήντα ευρώ & µηδέν λεπτά  (90,00€) 
Οµάδα  Ξύλινες - Μεταλλικές κατασκευές  

Κωδ. Αναθ/σης  

 

ΑΤ   3.1 

 

∆άπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασµένων σουϊδικών λωρίδων  (ΟΙΚ53.01 

σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5301 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

 

α)  Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 

περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται:: 
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-  από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία µικρότερη 

από 10% 

-  από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 

- από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%. 

 

β)  Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων αερισµού του καδρονιαρίσµατος 

(αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 

 

γ)  Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άµµου, στρώσεως αποµόνωσης 

υγρασίας,  φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερµοµονωτικής στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός 

άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας. 

 

δ)  Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

δ1)  Υγρασία ξυλείας 

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου, 

ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 

o δρυός  7-13% 

o κολλητές λωρίδες  7-11%  

δ2)  Ανοχές των διαστάσεων: 

o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  

o πλάτους  ± 0,7%  

o µήκους  ± 0,2 mm 

 

∆άπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασµένων σουϊδικών  λωρίδων, τύπου "µωσαϊκ-παρκέ", σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα", 

ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που εφαρµόζεται µε ειδική κόλλα σε οριζόντια όµαλή 

επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασµένη και καθαρή. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των σουϊδικών λωρίδων και της κόλλας, τα µικροϋλικά, η εργασία προετοιµασίας της 

επιφάνειας εφαρµογής και επικόλλησης του δαπέδου, καθώς και το ξύσιµο και τρίψιµο της τελικής επιφάνειας 

 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανά m2  είκοσι ευρώ & µηδέν λεπτά  (20,00€) 

 

ΑΤ   3.2 

 

Βαθµίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία σουηδική αρίστης ποιότητας  

(ΟΙΚ55.1.1 σχετ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5301 

Βαθµίδες και πλατύσκαλα κλίµακας ευθύγραµµης, λοξής, καµπύλης ή περιστροφικής µε πλάτη και ύψη βαθµίδων σύµφωνα µε το 

σχέδιο, µε πάτηµα πάχους 5 cm, ρίχτια πάχους 2 cm, meβαθµιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατοµή κεντρικού στύλου 16x16 cm(σε 

περιστροφική κλίµακα) και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρµολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής 

συµπεριλαµβανοµένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).  

 

Τιµή ανά m  εκατό ευρώ & µηδέν λεπτά  (100,00€) 

 

ΑΤ   3.3 

 

Κιγκλιδώµατα εξωστών  (ΟΙΚ55.21)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5521 

Κιγκλιδώµατα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, ευθύγραµµα, απλού σχεδίου, µε ύψος µέχρι 1,00 m, µε κουπαστή 9x9cm, 

κάτω πέλµα 6x6 cm ή ανάλογο, ορθοστάτες (άν χρειάζονται) 12x12 cm και κιγκλίδες τορνευτές ή µε ορθογωνική διατοµή 5x5 cm ή 

αναλόγη σε απόσταση µεταξύ τους έως 15 cm το πολύ, µε απλή διαµόρφωση όλων των τµηµάτων και σύνδεση του κιγκλιδώµατος µε 

σιδηρούς συνδέσµους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή λίθινη κατασκευή, µε αντηρίδες από σιδηρά ελάσµατα και τσιµεντοκονία και εν 

γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας. 

 

Τιµή ανά m  πενήντα ευρώ & πενήντα λεπτά  (50,50€) 

 

ΑΤ   3.4 

 

Χειρολισθήρας καµπύλος διατοµής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός αρίστης 

ποιότητας  (ΟΙΚ55.32.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5532.1 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.1  

 

 Χειρολισθήρας καµπύλος µε 9x9 cm ή άλλων διαστάσεων µε το ίδιο όµως εµβαδόν διατοµής, διαµορφωµένος σύµφωνα 

µε το σχέδιο, για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή µεταλλική βάση, µε τους απαιτούµενους συνδέσµους, µπουλόνια 

(κοχλιοφόρους ήλους) και τσιµεντοκονίαµα πάκτωσης.  

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αναπτύγµατος.  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.1  

 

Τιµή ανά m  πενήντα έξη ευρώ & µηδέν λεπτά  (56,00€) 

 

ΑΤ   3.5 

 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 

mm  (ΟΙΚ61.5)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6104 

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

: 

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 

βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τιςETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, 

ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 

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

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 

 

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 

περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε 

βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, 

οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 

συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή 

τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών 

δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 

 

Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, 

αγκυρίων.  

 

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 

 

 

Τιµή ανά Kgr  δύο ευρώ & εβδοµήντα λεπτά  (2,70€) 

 

ΑΤ   3.6 

 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 

mm  (ΟΙΚ61.6)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6104 
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Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

: 

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 

βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τιςETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, 

ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 

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

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 

 

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 

περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε 

βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 

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 

 

 

Τιµή ανά Kgr  δύο ευρώ & ογδόντα λεπτά  (2,80€) 

 

ΑΤ   3.7 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών, από 

θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο  (ΟΙΚ61.26.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6126 

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

: 

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 

βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τιςETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, 

ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 

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

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 

 

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 

περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε 

βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 

Σιδηροί σύνδεσµοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από σιδηρές λάµες οποιασδήποτε διατοµής, και γενικά 

σίδηρος συνδέσµων, κοχλίες και µικροϋλικά καθώς και εργασία διάνοιξης των οπών για τα µπουλόνια, τοποθέτησης και κοχλίωσης. 

 

Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που στα σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι σιδηροί σύνδεσµοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταµένων στεγών. 

  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

 

Τιµή ανά Kgr  τέσσερα ευρώ & τριάντα λεπτά  (4,30€) 

 

ΑΤ   3.8 

 

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών Συνθέτου σχεδίου από 

ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους  (ΟΙΚ64.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6402 



 30/54 

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. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 

Τιµή ανά Kgr  πέντε ευρώ & τριάντα λεπτά  (5,30€) 

 

ΑΤ   3.9 

 

Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα  (ΟΙΚ56.23)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5613.1 

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά"από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα 

επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των 

επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλακαι κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 

§ ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 

§ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 

§ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε 

µελαµίνη (1,0mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή 

σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

§ Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 

1,0mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

§ Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, 

ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  

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

την υγρασία  

§ Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm.  

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα, 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης  

Τιµή ανά m2  διακόσια είκοσι πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά  (225,00€) 

 

ΑΤ   3.10 

 

Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα  (ΟΙΚ56.24)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5613.1 

Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε "κουτιά"από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα 

επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις 

των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλακαι κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

§ ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 

§ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 

§ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε 

µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή 

σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

§ Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 

mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

§ Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, 

ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  

 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  

 

Τιµή ανά m2  εκατόν ογδόντα ευρώ & µηδέν λεπτά  (180,00€) 
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Οµάδα  Λοιπά  
Κωδ. Αναθ/σης  

 

ΑΤ   4.1 

 

Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών  (ΟΙΚ77.34)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7740 

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

 

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 

θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 

χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 

φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 

 

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

χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό. 

 

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

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

χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  

 

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

MaterialSafetyDataSheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του 

Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις 

τιµές µονάδας.  

 

Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής  

 

 

Τιµή ανά Kgr  µηδέν ευρώ & δέκα επτά λεπτά  (0,17€) 

 

ΑΤ   4.2 

 

Καθαίρεση επιχρισµάτων  (ΟΙΚ22.23)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2252 

 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, 

ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε 

οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των 

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος άχρηστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 

"Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) πραγµατικής επιφανείας.  

 

Γενική περιγραφή οµάδας 22 :  

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 

άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 

µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. 

 

  Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζηµιώνονται 

οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 

 Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 

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

Τιµή ανά m2  πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά  (5,60€) 

 

ΑΤ   4.3 

 

Μεταφορά υλικών µε τα χέρια  (ΟΙΚ10.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ1126 

 Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ, δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεµφερή µέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά 

δεκάµετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή 

προσαύξησης 2,0. 

 

 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 

Τιµή ανά 

T10m  πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά  (5,60€) 

 

ΑΤ   4.4 

 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή 

τεχνικών αδιατάρακτης κοπής  (ΟΙΚ22.15.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2226 

 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 του προς καθαίρεση στοιχείου και οι επιτόπιες συνθήκες 

καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκµηριώνεται στην Μελέτη του 

Έργου 

 

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

 

Γενική περιγραφή οµάδας 22.15 :  

 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 ευµεγεθών 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". 

 

Γενική περιγραφή οµάδας 22 :  

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 

άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 

µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. 

 

  Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζηµιώνονται 

οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 

 Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 

µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων 

στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
Τιµή ανά m  δέκα επτά ευρώ & µηδέν λεπτά  (17,00€) 

 

ΑΤ   4.5 

 

Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια)  (ΟΙΚ20.7)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2135.1 
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 Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια) εκτελούµενες σε επαφή µε υπάρχοντα κτίσµατα ή στο όριο οδού, επί εδάφους γαιώδους, 

ηµιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 2,00 m και οιουδήποτε βάθους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 

"Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 

 

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

λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.  

 

Γενική περιγραφή οµάδας 20 :  

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, 

η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*], σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - 

καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

Τιµή ανά m3  είκοσι οκτώ ευρώ & είκοσι λεπτά  (28,20€) 

 

ΑΤ   4.6 

 

Μεταφορές µε αυτοκίνητο, δια µέσου οδών καλής βατότητας  (ΟΙΚ10.7.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ1136 

  Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/ 

Τιµή ανά 

tnKm  µηδέν ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά  (0,35€) 

 

ΑΤ   4.7 

 

Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών µε χρώµατα υδατικής 

διασποράς,ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.  

(ΟΙΚ77.80.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7785.1 

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

 

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 

θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 

χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 

φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 

 

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

χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό. 

 

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

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

χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  

 

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

MaterialSafetyDataSheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του 

Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις 

τιµές µονάδας.  

 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε 

δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών 

επιχρισµάτων". 

 

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

ικριώµατα και εργασία. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανά m2  εννέα ευρώ & µηδέν λεπτά  (9,00€) 
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ΑΤ   4.8 

 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς 

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με 

σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας  (ΟΙΚ77.84.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7786.1 

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

 

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 

θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 

χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 

φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 

 

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

χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό. 

 

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

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

χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  

 

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

MaterialSafetyDataSheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του 

Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις 

τιµές µονάδας.  

 

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. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανά m2  δώδεκα ευρώ & σαράντα λεπτά  (12,40€) 

 

ΑΤ   4.9 

 

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών  (ΟΙΚ77.96)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7744 

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

 

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή 

αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 

θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 

χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 

φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 

 

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

χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό. 

 

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

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

χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  

 

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

MaterialSafetyDataSheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του 

Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις 

τιµές µονάδας.  
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Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς 

(παράσιτα, µύκητες, κλπ). Περιλαµβάνεται η προµήθεια του σκευάσµατος, η κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας, η εφαρµογή 

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Τιµή ανά m2  δύο ευρώ & ογδόντα λεπτά  (2,80€) 

 

ΑΤ   4.10 

 

Βερνικοχρωµατισµοί µεταλλικών στοιχείων  (ΟΙΚ77.74.1 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7774 

Βερνικοχρωµατισµοί των µεταλλικών στοιχείων οι οποίοι εφαρµόζονται σε τέσσερις (4) στρώσεις όπως πιο 

κάτω αναλυτικά περιγράφεται : 

§ Πρώτη στρώση µε εποξειδικό αστάρι αµέσως µετά την αµµοβολή. 

§ ∆εύτερη στρώση µε εποξειδικό χρώµα σε επάλληλα χέρια. 

§ Τρίτη στρώση µε χρώµα πολυουρεθάνης σε δύο χέρια. 

§ Τέταρτη στρώση µε χρώµα πολυουρεθάνης σε δύο χέρια. 

Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 

Τιµή ανά m2  είκοσι ευρώ & µηδέν λεπτά  (20,00€) 
Οµάδα  Υ∆ΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

Κωδ. Αναθ/σης  

 

ΑΤ   5.1 

 

Kαλύµµατα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (grayiron)  (Υ∆Ρ11.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6752 

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη 

(ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής 

ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε 

σκυρόδεµα. 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

 

 

Τιµή ανά Kgr  ένα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά  (1,85€) 

 

ΑΤ   5.2 

 

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες, 

ηλεκτροπρεσσαριστές.  (Υ∆Ρ11.2.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6752 

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές" 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 

της µελέτης. 
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και 

επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 

κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών). 

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε 

ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Τιµή ανά Kgr  τρία ευρώ & δέκα λεπτά  (3,10€) 

 

ΑΤ   5.3 

 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , ονοµαστικής πίεσης 6 at, 

ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm  (Υ∆Ρ12.13.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6620.1 

Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από PVC της 

αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και 

µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

 

β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και 

η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 

08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων"  

 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο 

παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές 

ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 

 

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

Τιµή ανά m  ένα ευρώ & εβδοµήντα πέντε λεπτά  (1,75€) 

 

ΑΤ   5.4 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 

DN110 mm  (Υ∆Ρ12.10.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο 

διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 

δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των 

δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. 
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γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε 

τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

 

§ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

µελέτη 

§ Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

§ Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

 

Τιµή ανά m  τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά  (3,80€) 

 

ΑΤ   5.5 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41,  

DN125 mm  (Υ∆Ρ12.10.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο 

διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 

δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των 

δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε 

τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

 

§ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

µελέτη 

§ Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

§ Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

 

Τιµή ανά m  τέσσερα ευρώ & είκοσι λεπτά  (4,20€) 

 

ΑΤ   5.6 

 

Σίφωνας µηχανικός πλαστικός από P.V.C. διαµέτρου 100mm  (Υ∆Ρ8160.5 

σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8160.5 

Σίφωνας µηχανικός πλαστικός από PVC διαµέτρου 100mm µε 2ή 3 τάπες, πλήρως τοποθετηµένες εντός φρεατίου, σύµφωνα µε την 

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτησ, δηλ. προµήθεια όλλων των απαιτούµενων µε τάπα για εύκολο καθαρισµό του, 

δηλαδή σιφώνι και µικρουλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως επι τόπου του έργου. 

Περιλαµβάνονται επίσης οι εργασίες εκσκαφής, επίχωσης, κατασκευής του φρεατίου από ΩΣ C20/25 µε πλέγµα Τ131 διπλό, 

τσιµεντοκονία 600Kgr και διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα, εγκατάσταση του µηχανοσίφωνα µε τις τάπες, σύνδεση, δοκιµές, αποµάκρυνση 

όλων των άχρηστων υλικών εκσκαφών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
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Τιµή ανά τεµ 

Τιµή ανά 

τεµαχ  τριακόσια σαράντα ευρώ & µηδέν λεπτά  (340,00€) 

 

ΑΤ   5.7 

 

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, µε κόφτρα οσµών  (ΗΛΜ8049.3.1 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   1 

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, µε κόφτρα οσµών, µε λαιµό και εσχάρα ανοξείδωτη τριών εισόδων Φ40 - 50 mm και εξόδου έως 75mm 

πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, µε τα µικροϋλικά και την 

εργασία διάνοιξης απαραίτητων οπών. 
Τιµή ανά 

τεµαχ  πενήντα τέσσερα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά  (54,86€) 

 

ΑΤ   5.8 

 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η οµβρίων)βάθος 

έως 0.50 m και διαστάσεων 30cmΧ40cm  (ΗΛΜ8066.1.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.1.4 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η οµβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 30cmΧ40cm δηλαδή:Εκσκαφή σε 

έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα 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 για διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 

τσιµεντοκονίαµα των 600 Kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των 

προιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Τιµή ανά 

τεµαχ  εκατόν δέκα οκτώ ευρώ & τριάντα έξη λεπτά  (118,36€) 

 

ΑΤ   5.9 

 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η οµβρίων) βάθος 

απο0.50 m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 40cmΧ50cm  (ΗΛΜ8066.2.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.2.1 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η οµβρίων) βάθος απο0.50 m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 40cmΧ50cm 

δηλαδή:Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 Kg τσιµέντου πάχ. 10cm δόµηση πλευρικώνεπιφανειών µε 

οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 Kgτσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου 

πηλοσωλήναΦ.150mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού για διαµόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 

τσιµεντοκονίαµα των 600 Kg τσιµέντου τουπυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόµιση τωνπροιόντων 

εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Τιµή ανά 

τεµαχ  διακόσια πενήντα ευρώ & ογδόντα ένα λεπτά  (250,81€) 

 

ΑΤ   5.10 

 

Σύνδεση λήπτη νερού µε τη σωλήνωση του νερού  (Υ∆Ρ16.13 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   4 

Σύνδεση λήπτη νερού µε τη σωλήνωση του νερού, πίεσης λειτουργιας 10 atm  µήκους µέχρι 50cm, πλήρης σύµφωνα µε τις Τεχνική 

Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης δηλαδή χαλκοσωλήνα διαµέτρου 10/12 mm, σπιράλ, επιχριωµένος , µε ειδικούς συνδέσµους στα 

άκρα διαµ. 1/2 inc. για σύνδεση µε το σωλήνα του δικτύου, ρακόρ, γωνιά υδροληψίας, µίνι σφαιρικός διακόπτης, σωλήνας µήκους 0,30m και 

όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και την εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµών και παράδοση για πλήρη 

λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµ. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  τριάντα ευρώ & ενενήντα λεπτά  (30,90€) 

 

ΑΤ   5.11 

 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη  (ΗΛΜ8101.1)  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.1 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη µε τα µικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

Τιµή ανά 

τεµαχ  δέκα τρία ευρώ & δέκα εννέα λεπτά  (13,19€) 

 

ΑΤ   5.12 

 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη  (ΗΛΜ8101.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.2 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη µε τα µικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

Τιµή ανά 

τεµαχ  δέκα τρία ευρώ & ογδόντα ένα λεπτά  (13,81€) 

 

ΑΤ   5.13 

 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 ins ορειχάλκινη  (ΗΛΜ8101.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8101.3 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 ins ορειχάλκινη µε τα µικρο υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  είκοσι δύο ευρώ & εξήντα δύο λεπτά  (22,62€) 

 

ΑΤ   5.14 

 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Φ 1/2 

ins  (ΗΛΜ8131.2.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8131.2.1 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Φ 1/2 ins, µε τα µικρουλικά συνδέσεως και την εργασίαπλήρους 

εγκαταστάσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  δέκα ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά  (10,88€) 

 

ΑΤ   5.15 

 

Αναµικτήρας (µπατταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, 

ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος  (ΗΛΜ8141.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  11 

Αναµικτήρας (µπατταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, δηλαδή αναµικτήρας και 

µικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  εβδοµήντα ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά  (70,25€) 

 

ΑΤ   5.16 

 

Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, 

"Ευρωπαικού"(καθηµένου) τύπου  (ΗΛΜ14)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαικού"(καθηµένου) τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 

συνδέσεως επιτόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  εκατόν σαράντα επτά ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά  (147,64€) 

 

ΑΤ   5.17 

 

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µετά καλύµµατος χρώµατος λευκού πλήρες  

(ΗΛΜ18)  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  18 

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µετά καλύµµατος χρώµατος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και µικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  είκοσι δύο ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά  (22,96€) 

 

ΑΤ   5.18 

 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42Χ56 cm πλήρης  (ΗΛΜ8160.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8160.2 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42Χ56 cm πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 

ins, στηρίγµατα,χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικρουλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ.) και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
Τιµή ανά 

τεµαχ  εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ & τριάντα τέσσερα λεπτά  (164,34€) 

 

ΑΤ   5.19 

 

Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο µιας σκάφ  

(ΗΛΜ8166.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8166.1 

Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο µιας σκάφης µε όλα τα εξαρτήµατα, υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 

και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  τριάντα εννέα ευρώ & είκοσι ένα λεπτά  (39,21€) 

 

ΑΤ   5.20 

 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών 

διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm, µήκους 2.20 m  (ΗΛΜ8165.2.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8165.2.4 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 cm, µήκους 2.20 m, πλήρης 

µε βαλβίδα(στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλήσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επι 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 
Τιµή ανά 

τεµαχ  εκατόν δύο ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά  (102,39€) 

 

ΑΤ   5.21 

 

Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο δύο 

σκαφών  (ΗΛΜ8166.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8166.2 

Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών µε όλα τα εξαρτήµατα, υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως 

και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  τριάντα οκτώ ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά  (38,35€) 

 

ΑΤ   5.22 

 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ, διαστάσεων 42Χ60 cm  

(ΗΛΜ8168.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8168.2 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ, διαστάσεων 42Χ60 cm, δηλαδή καθρέπτης, δύο η τέσσερες κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, 

µικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  είκοσι ένα ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά  (21,94€) 
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ΑΤ   5.23 

 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης µήκους 0.60 cm  (ΗΛΜ8169.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8169.1.2 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης µήκους 0.60 cm, δηλαδή υλικά και µικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  είκοσι ένα ευρώ & τρία λεπτά  (21,03€) 

 

ΑΤ   5.24 

 

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωµιωµένο  (ΗΛΜ8174.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8174.1 

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωµιωµένο, δηλαδή υλικά και µικρουλικά επι τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση 

σε λειτουργία. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  έξη ευρώ & τέσσερα λεπτά  (6,04€) 

 

ΑΤ   5.25 

 

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, απο πορσελάνη διπλό εντοιχισµένο  

(ΗΛΜ8175.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8175.2 

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, απο πορσελάνη διπλό εντοιχισµένο, µε τα µικρουλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  δέκα τρία ευρώ & είκοσι τέσσερα λεπτά  (13,24€) 

 

ΑΤ   5.26 

 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη απλή  (ΗΛΜ8178.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8178.1.1 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη απλή, δηλαδή υλικά και µικρουλικά επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιµή ανά 

τεµαχ  οκτώ ευρώ & πενήντα ένα λεπτά  (8,51€) 

 

ΑΤ   5.27 

 

Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος 

για πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών  (ΗΛΜ8256.5.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  24 

Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 60 l, ισχύος 3000 W κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, εφοδιασµένος µε όλα 

τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύµφωνα µε τούς ισχύοντες κανονισµούς, 

δηλαδή θερµοσίφωνας µε τα όργανά του, και τα υλικά και µικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι χαλκοσωλήνες 

και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Τιµή ανά 

τεµαχ  εκατόν ενενήντα τρία ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά  (193,89€) 

 

ΑΤ   5.28 

 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, ονοµ. 

διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm  (Υ∆Ρ12.14.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6621.1 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου 

νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
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Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται 

µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της 

εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης 

-extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του 

ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, 

PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους 

τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς 

χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων, των 

απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία 
αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων 
τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν 
περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης 
δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και 
ονοµαστική πίεση 
Τιµή ανά m  τρία ευρώ & πενήντα λεπτά  (3,50€) 
 
ΑΤ   5.29 

 
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές 
τοίχωµα, ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm  
(Υ∆Ρ12.14.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6621.1 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά 
ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN 
(ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR 
(StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και 
τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη 
εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 
MRS του ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 
MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής 
(PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής 
χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης 
φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των 
σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων 
τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν 
περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης 
δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και 
ονοµαστική πίεση 
Τιµή ανά m  τέσσερα ευρώ & µηδέν λεπτά  (4,00€) 
 
ΑΤ   5.30 

 
Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος 
Κεντρικής θερµάνσεως, τεσσάρων κυκλωµάτων, πλήρης 
εγκαταστηµένος  (ΗΛΜ8603.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8603.3 

Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος Κεντρικής θερµάνσεως, τεσσάρων κυκλωµάτων, πλήρης 
εγκαταστηµένος, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  ενενήντα ένα ευρώ & σαράντα τρία λεπτά  (91,43€) 
 
ΑΤ   5.31 

 
Θερµική αποµόνωση σωλήνων διαµέτρου µέχρι 1"  (ΗΛΜ40)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  40 

Θερµική αποµόνωση σωλήνων διαµέτρου µέχρι 1" αποτελουµένη απο α) πάπλωµα υαλοβάµβακος πάχους 2cm β)µανδύα εκ 
χαρτονίου πάχους 1 mm γ) δύο επαλείψεων µε λευκό γύψο, συνολικού πάχους 1 εκ. µετά ενδιαµέσου περιτυλίξεως µε 
βαµβακερό ύφασµα τύπου κάµποτ, εµβαπτισµένου σε ιχθυόκολλα, πλήρως τοποθετηµένη. 
Τιµή ανά m  δέκα εννέα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτά  (19,29€) 
Οµάδα  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  

Κωδ. Αναθ/σης  

 
ΑΤ   6.1 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 mm,ορατός η 
εντοιχισµένος  (ΗΛΜ8732.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8732.1.2 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 mm,ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα 
πλαστικά προστόµια ίσια η καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
Τιµή ανά m  τρία ευρώ & δέκα οκτώ λεπτά  (3,18€) 
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ΑΤ   6.2 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η 
εντοιχισµένος  (ΗΛΜ8732.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8732.1.3 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα 
πλαστικά προστόµια ίσια η καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
Τιµή ανά m  τρία ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά  (3,97€) 
 
ΑΤ   6.3 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 23 mm,ορατός η 
εντοιχισµένος  (ΗΛΜ8732.1.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8732.1.4 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 23 mm,ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα 
πλαστικά προστόµια ίσια η καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
Τιµή ανά m  τέσσερα ευρώ & ογδόντα οκτώ λεπτά  (4,88€) 
 
ΑΤ   6.4 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 
mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος  
(ΗΛΜ8733.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8733.1.2 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή 
σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες η καµπύλες απο πλαστικό υλικό,προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά m  τρία ευρώ & εξήντα έξη λεπτά  (3,66€) 
 
ΑΤ   6.5 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 
mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος  
(ΗΛΜ8733.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8733.1.3 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή 
σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες η καµπύλες απο πλαστικό υλικό,προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά m  πέντε ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά  (5,49€) 
 
ΑΤ   6.6 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 21 
mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος  
(ΗΛΜ8733.1.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8733.1.4 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 21 mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή 
σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες η καµπύλες απο πλαστικό υλικό,προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά m  πέντε ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά  (5,49€) 
 
ΑΤ   6.7 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 29 
mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος  
(ΗΛΜ8733.1.5)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8733.1.5 
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Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ίσιος, Φ 29 mm,θωρακισµένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή 
σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες η καµπύλες απο πλαστικό υλικό,προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά m  επτά ευρώ & τριάντα δύο λεπτά  (7,32€) 
 
ΑΤ   6.8 

 
Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκµαν Φ 70 mm, ορατό η 
εντοιχισµένο  (ΗΛΜ8735.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8735.1.1 

Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκµαν Φ 70 mm, ορατό η εντοιχισµένοδηλαδή κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα 
µονωτική, κανάβι, µίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιµάδια, τάπες) επι τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  τρία ευρώ & εξήντα έξη λεπτά  (3,66€) 
 
ΑΤ   6.9 

 
Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκµαν διαστάσων 100 Χ 100 
mm,ορατό η εντοιχισµένο  (ΗΛΜ8735.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8735.1.3 

Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκµαν διαστάσων 100 Χ 100 mm,ορατό η εντοιχισµένο δηλαδή κυτίο και µικρουλικά (γύψος, 
πίσσα µονωτική,κανάβι, µίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιµάδια, τάπες) επι τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  τέσσερα ευρώ & τριάντα οκτώ λεπτά  (4,38€) 
 
ΑΤ   6.10 

 
Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο η απο κράµα µετάλλου 3 εξόδων Φ 
70mm διά σωλήνα Φ 16 mm, ορατό η εντοιχισµένο  (ΗΛΜ8735.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8735.3.2 

Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο η απο κράµα µετάλλου 3 εξόδων Φ 70mm διά σωλήνα Φ 16 mm, ορατό η εντοιχισµένο 
δηλαδή κυτίο και µικρουλικά(γύψος, πίσσα µονωτική, κανάβι, µίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί,διαστολές, συστολές, κόντρα 
παξιµάδια, τάπες) επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  δέκα ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά  (10,97€) 
 
ΑΤ   6.11 

 
Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό (διακόπτου, 
ρευµατοδότου,επαφής σηµάνσεως κλπ.) ορατό η εντοιχισµένο  
(ΗΛΜ8736.2.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8736.2.1 

Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό (διακόπτου, ρευµατοδότου,επαφής σηµάνσεως κλπ.) ορατό η εντοιχισµένο, δηλαδή κυτίο 
και µικρουλικά(γύψος, µονωτική πίσσα κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  τρία ευρώ & εξήντα έξη λεπτά  (3,66€) 
 
ΑΤ   6.12 

 
Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, µονόκλωνος, εγκατεστηµένος εντός 
σωλήνων,διατοµής 1.5 mm2  (ΗΛΜ43)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  43 

Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, µονόκλωνος, εγκατεστηµένος εντός σωλήνων,διατοµής 1.5 mm2, ήτοι αγωγός και µικρουλικά 
συνδέσεως (κώς, ακροδέκτες,διακλαδωτήρες, κλπ) επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως, µετα της 
φθοράς 
Τιµή ανά m  µηδέν ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά  (0,91€) 
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ΑΤ   6.13 

 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ µονόκλωνος διατοµής 2.5 mm2, χάλκινος 
πλαστικής επενδύσεως  (ΗΛΜ8751.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8751.1.3 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ µονόκλωνος διατοµής 2.5 mm2, χάλκινος πλαστικής επενδύσεως, τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικά (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως,µονωτικά πάσης 
φύσεως, κλπ.) επι τόπου και εργασία τοποθετήσεως,συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά m  ένα ευρώ & τριάντα έξη λεπτά  (1,36€) 
 
ΑΤ   6.14 

 
Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατοµής 25 mm2  (ΗΛΜ45)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  45 

Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατοµής 25 mm2, ήτοι αγωγός καιµικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως 
(στηρίγµατα, ακροδέκτες, σφικτήρες,κλπ.) επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως, µετα της φθοράς 
Τιµή ανά m  τέσσερα ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά  (4,99€) 
 
ΑΤ   6.15 

 
Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 1.5mm2  (ΗΛΜ9336.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ9336.1.1 

Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε 
έργα οδικού  ηλεκτροφωτισµού. 
Τιµή ανά m  τέσσερα ευρώ & είκοσι επτά λεπτά  (4,27€) 
 
ΑΤ   6.16 

 
Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5mm2  (ΗΛΜ9336.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ9336.1.2 

Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε 
έργα οδικού  ηλεκτροφωτισµού. 
Τιµή ανά m  έξη ευρώ & σαράντα δύο λεπτά  (6,42€) 
 
ΑΤ   6.17 

 
Καλώδιο ΝΥY τριπολικό διατοµής 3 Χ 25mm2  (ΗΛΜ9337.2.6)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ9337.2.6 

Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΜ 
1000 V µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα. 
Τιµή ανά m  δέκα επτά ευρώ & πενήντα δύο λεπτά  (17,52€) 
 
ΑΤ   6.18 

 
Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό διατοµής 4 Χ 25mm2  (ΗΛΜ9337.3.6)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ9337.3.6 

Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό  διατοµής 4 Χ 25mm2 , δηλαδή  προµήθεια,  µεταφορά,τοποθέτηση  και σύνδεση  ενός 
τρέχοντος  µέτρου καλωδίου  ΝΥY, 1000  W µέσα σεπλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα. 
Τιµή ανά m  είκοσι δύο ευρώ & οκτώ λεπτά  (22,08€) 
 
ΑΤ   6.19 

 
Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό διατοµής 4 Χ 6mm2  (ΗΛΜ9337.3.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ9337.3.3 

Καλώδιο ΝΥΜ τετραπολικό, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΜ 
1000 V µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα. 
Τιµή ανά m  δέκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά  (10,23€) 
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ΑΤ   6.20 

 
∆ιακόπτης χωνευτός µετά πλήκτρου, εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V, 
κοµιτατέρη αλλά-ρετούρ  (ΗΛΜ49)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 

∆ιακόπτης χωνευτός µετά πλήκτρου, εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V, κοµιτατέρη αλλά-ρετούρ, ήτοι προήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  πέντε ευρώ & εξήντα έξη λεπτά  (5,66€) 
 
ΑΤ   6.21 

 
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός µονοπολικός, 
τάσεως 250 V  (ΗΛΜ8801.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8801.1.1 

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός µονοπολικός, τάσεως 250 V, µε το κυτίο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 

Τιµή ανά 
τεµαχ  τέσσερα ευρώ & πέντε λεπτά  (4,05€) 
 
ΑΤ   6.22 

 
Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, µε το κυτίο  
(ΗΛΜ8826.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8826.3.2 

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, µε το κυτίο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικρουλικά εγκατάσταση και 
σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  εννέα ευρώ & δύο λεπτά  (9,02€) 
 
ΑΤ   6.23 

 
Ηλεκτρικός πίναξ απο χαλυβδοέλασµα Ντεκαπέ µετά θύρας, 
εντοιχισµένος,προστασίας P 30, διαστάσεως 50*35cm  (ΗΛΜ52)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 

Ηλεκτρικός πίναξ απο χαλυβδοέλασµα Ντεκαπέ µετά θύρας, εντοιχισµένος,προστασίας P 30, διαστάσεως 50*35cm χωρίς τα 
όργανα αυτού (διακόπτες,ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, κλπ.) αλλά µετά των στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρογραµµών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικρουλικών και του χρωµατισµού των 
µεταλλικών µερών µε µεταλλικό χρώµα, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση περιλαµβανοµένης της εργασίας 
εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων του πίνακος, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραµµών αφίξεως και 
αναχωρήσεως,των δοκιµών κλπ. για παράδοση σε λειτουργία. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  εκατόν ενενήντα ευρώ & τρία λεπτά  (190,03€) 
 
ΑΤ   6.24 

 
Ηλεκτρόδιο γείωσης κυκλικής διατοµής χάλκινο διαµέτρου 16mm, 
µήκους 1,5m  (ΗΛΜ46 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  46 

Καλώδιο τύπου NYM, τριπολικό, διατοµής 3*2.5 mm2, ορατό η εντοιχισµένο µετά των απαιτουµένων διµερών στηριγµάτων 
και των µικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (κώς, ακροδέκτες, κλπ.) επι τόπου και τηςεργασίας εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως, µετα της φθοράς 
Τιµή ανά m  πέντε ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά  (5,45€) 
 
ΑΤ   6.25 

 
Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού ασφαλεία συνεχούς 
λειτουργίας, LED,απλής όψης  (ΗΛΜ62 σχετ.)  (ΗΛΜ59)  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  59 

Αυτόνοµο  φωτιστικό  σώµα  φωτισµού  ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας,  LED 4,5W/4,9VA ενδεικτικού τύπου olympia,  
φωτεινής ροής 210lm, απλής όψης, µε οποιαδήποτε σήµανση  (όδευσης  διαφυγής,  ΕΧΙΤ  κλπ),  µε ενσωµατωµένο 
συσσωρευτή Νικελίου  -  Καδµίου  αυτονοµίας 90min, αυτόµατη φόρτιση και αυτόµατο  µεταγωγέα  σε  περίπτωση  
ανάγκης,  µε  ενδεικτική λυχνία  λειτουργίας  και  κοµβίο δοκιµής, πλήρες, σύµφωνα µε την Τεχνική  Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια,   µεταφορά  και  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης, δοκιµών για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

Τιµή ανά 
τεµαχ  εκατόν δύο ευρώ & δύο λεπτά  (102,02€) 
 
ΑΤ   6.26 

 
Φωτιστικό σώµα κινδύνου επιτοίχιο, µε 2 ρυθµιζόµενους προβολείς 
ευρείας δέσµης µε λαµπτήρες LED (ΗΛΜ62 σχετ.)  (ΗΛΜ62)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 

Φωτιστικό  σώµα  κινδύνου  επίτοιχο,  µε  δύο  ρυθµιζόµενους προβολείς  ευρείας  δέσµης,  µε  λαµπτήρες 2x6 LED 
κατανάλωσης 13W/13.9VA Φωτεινότητα 3200lm , αυτονοµίας  90min,  µε  συσσωρευτή  Νικελίου  -  Καδµίου, µε 
αυτόµατη   φόρτιση   και  αυτόµατο  µεταγωγέα  σε  περίπτωση ανάγκης,   µε   ενδεικτική  λυχνία  λειτουργίας  και  
κοµβίο δοκιµής,  δηλαδή  φωτιστικό  σώµα  πλήρες  µε  λαµπτήρες και µικροϋλικά  και εργασία πλήρης εγκατάστασης 
και σύνδεσης για κανονική λειτουργία. 

Φωτιστικό σώµα κινδύνου επιτοίχιο, µε 2 ρυθµιζόµενους προβολείς ευρείας δέσµης µε λαµπτήρες LED (ΗΛΜ62 
σχετ.)  
Τιµή ανά 
τεµαχ  είκοσι επτά ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά  (27,85€) 
 
ΑΤ   6.27 

 
Πλαστικός σωλήν PVC διαµέτρου 100mm, πιέσεως 6 ατµοσφαιρών, 
για διέλευση καλωδίων  (ΗΛΜ8 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   8 

Πλαστικός σωλήν PVC διαµέτρου 100mm, πιέσεως 6 ατµοσφαιρών, τοποθετηµένοςσε εγκατάσταση ηλεκτρική, 
συµπεριλαµβανοµένων απάντων των απαραιτήτων ειδικών τεµαχίων καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και 
της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως µε αύξηση 5% για φθορά & 30% για ειδικά τεµάχια 
Τιµή ανά m  ένδεκα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά  (11,15€) 
 
ΑΤ   6.28 

 
Προβολέας ιωδίνης ισχύος 150 W  (ΗΛΜ103 σχετ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό σώµα ατµών Να υψηλής πιέσεως 250 W.: Προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος µιάς λυχνίας ατµών 
Νατρίου, υψηλής πιέσεως, ισχύος 250 W, βραχίονος (χωρίς λυχνία), εγχωρίου προελεύσεως, κατάλληλο για συνεχή 
λειτουργία σε ύπαιθρο, µαζί µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως στο άκρο του βραχίονος, συνδέσεως 
στο ηλεκτρικό δίκτυο και ρυθµίσεώς του (ενοίκοιο γερανού κλπ), ήτοι σε πλήρη και καλή λειτουργία. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ & µηδέν λεπτά  (114,00€) 
 
ΑΤ   6.29 

 
Φρεάτιο επίσκεψης σκυροδέµατος πάχους 15εκ µε διπλό χυτοσιδηρό 
κάλυµµα, διαστάσεων 50Χ50 εκ. βάθος έως 70εκ.  (Ο∆ΟΒ29.3.4 σχετ.) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : Ο∆Ο2532 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε 
µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 
µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
 
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
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· Η εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος και η αποκατάσταση του µετά την αποπεράτωση της εργασίας µε οιαδήποτε υλικά 

- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 

σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

· η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων 

ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και 

εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 

σιδηρότυποι κλπ),  

· τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, 

καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ.τοθ σκυροδέµατος 

· η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς  

· η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών,  

· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

· η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του,  

 
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
 

· οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

· οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 

ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων 

αυτοφεροµένων δοκών),  

· η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

· οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m 

ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

· η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον 

προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη 

της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων 

κλπ). 

 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη 
αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm

2
και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 

5cm,αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων 
της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη 
φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος 
αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 

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

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση 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 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

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

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα 
C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο. 
 
Στο Αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί 
τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση της εµφανούς επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε προκατασκευασµένα 
στοιχεία από σκυρόδεµα.  
 
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια αυτών και 
το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες 
δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και 
αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα. 

 

Τιµή ανά m3  εκατόν είκοσι έξη ευρώ & µηδέν λεπτά  (126,00€) 
 
ΑΤ   6.30 

 
Υδραυλικό σύστηµα κατακόρυφης ανύψωσης  (ΗΛΜ9003.3.1 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 

(9003(9003.3.1 σχετ.)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 9003.3.1 
 

Υδραυλικό Σύστηµα Κατακόρυφης Ανύψωσης Α.Μ.Ε.Α. τύπου κολώνας.. Οι προδιαγραφές του θα 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας σχετικά µε τα αναβατόρια για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. 
 
Tτεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

max Ανυψωτική ικανότητα [Kg] 300 

Μέγιστη ∆ιαδροµή [mm] 3100 

Αριθµός στάσεων 2 

max Ταχύτητα Ανύψωσης [m/sec] 0,10 

min Βάθος Πυθµένα Φρεατίου [mm] 80 

Μήκος Πλατφόρµας καθαρό [mm] 1200 

Πλάτος Πλατφόρµας καθαρό [mm] 1000 

Καθαρό άνοιγµα θυρών [mm] 950 

Μέγιστη απόσταση στηριγµάτων 
[mm] 

1500 

Ύψος τ. ορόφου [mm] 1500 

Έµβολο v 

Κύλινδρος v 

Ανάρτηση 2:1 

Αλυσίδα v 

Αριθµός αλυσίδων 2 

Μax Παροχή Αντλίας [lit] 6 

∆ιατοµή ελαστικού Σωλήνα 3/8” 

Μπλοκ Βαλβίδων KV1 S 1/2” 

Κινητήρας 1,5ΚW / 
230V 

∆οχείο v 

Βαλβίδα ασφαλείας v 

Αρπάγη v 

 
Συστήµατα ασφαλείας: 
Συστήµατα ασφαλείας stop σε περίπτωση εµποδίου κατά την κάθοδο – ακινητοποίηση πλατφόρµας 
(κινητό δάπεδο) 
Βαλβίδα αλεξιπτώτου για την περίπτωση θραύσεως ελαστικού σωλήνα 
πιέσεως Αρπάγη ασφαλείας  ακαριαίας πέδησης 
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Χειρισµός: 
Ο χειρισµός του αναβατορίου γίνεται µε µπουτόν συνεχούς επαφής πάνω στην πλατφόρµα και µε 
κοµβία συνεχούς επαφής στις 2 στάσεις. 
 
Περιγραφή λειτουργίας θυρών: 
Το ανυψωτικό θ α  είναι εξοπλισµένο µε δύο ηµιαυτόµατες µονόφυλλες πόρτες (µε ελατήριο 
επαναφοράς) ύψους 1000mm οι οποίες τοποθετούνται δύο στούς ορόφους. Η συγκράτηση θυρών στην 
ανοιχτή θέση θα γίνεται µε ηλεκτροµαγνήτη. Η πλατφόρµα θα είναι εφοδιασµένη µε ανακλυνόµενη 
µπάρα προστασίας µε ηλεκτρική µανδάλωση. 
Τέλος τα µεταλλικά µέρη θα είναι γαλβανισµένα και βαµµένα σε RAL 

       Μονάδα: (1 τεµ.) 
 

 

Τιµή ανά 
τεµαχ  ∆έκα χιλιαδες πενήντα ευρώ & µηδέν λεπτά  (10.050,00€) 
Οµάδα  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Κωδ. Αναθ/σης  

 
ΑΤ   7.1 

 
Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων υγρού και αερίου, 
συστηµατος VRV  (ΗΛΜ7 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Χαλκοσωλήν ψυκτικών σωληνώσεων , τοποθετηµένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων 
απάντων των ειδικών τεµαχίων (µούφες,γωνίες, καµπύλες, ταύ, συστολές κλπ.) πλήν των ρακόρ, όπως επίσης και των 
υλικών καθαρισµού και συγκολήσεως των υλικών στηρίξεως κλπ. και της εργασίας δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Τιµή ανά m  δέκα τέσσερα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά  (14,64€) 
 
ΑΤ   7.2 

 
Καλώδιο φωνής και δεδοµένων τύπου UTP 100, 12 ζευγών  (ΗΛΜ46 
σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  61 

Καλωδίου φωνής και δεδοµένων τύπου UTP 100, 12 ζευγών, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εργασία τοποθέτησης  για 
παράδοση σε λειτουργία. Περιλαµβάνονται όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. 

Τιµή ανά m 

Τιµή ανά m  πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά  (5,00€) 
 
ΑΤ   7.3 

 
Πρίζα R-TV για χωνευτή εγκατάσταση, διέλευσης ή τερµατική, διπλής 
λήψης (τηλεόραση και ραδιόφωνο)  (ΗΛΜ49 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  49 

 Πρίζα R-TV, για χωνευτή εγκατάσταση, διέλευσης (ενδιάµεση) ή τερµατική,  διπλής  λήψης  (µία  για  
τηλεόραση  και µία για ραδιόφωνο),   σύµφωνα   µε   την   Τεχνική   Περιγραφή   και Προδιαγραφές  της  
µελέτης,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση, µικροϋλικά,  σύνδεση  και  παράδοση  σε  πλήρη  και 
κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο 

 

Τιµή ανά 
τεµαχ  είκοσι ευρώ & µηδέν λεπτά  (20,00€) 
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ΑΤ   7.4 

 
Επιδαπέδιο κυτίο µε βίσµατα για λήψεις µικροφώνων και µεγαφώνων  
(ΗΛΜ61 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  61 

 Επιδαπέδιο  κυτίο  µε  βύσµατα  για  λήψεις  µικροφώνων  και µεγαφώνων,  πλήρης,  σύµφωνα  µε  
την  Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές   της  µελέτης,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση υλικών  και  
µικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο 

 

Τιµή ανά 
τεµαχ  εκατόν εξήντα ευρώ & µηδέν λεπτά  (160,00€) 
 
ΑΤ   7.5 

 
Καταµετρητής φωνής - δεδοµένων (DATA), βυσµατικού τύπου, 
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568  (ΗΛΜ52 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  52 

Κατανεµητής  φωνής  -  δεδοµένων  (DATA),  βυσµατικού τύπου, σύµφωνα   µε   το  διεθνές  πρότυπο  
ΕΙΑ/ΤΙΑ  568,  σφηνωτής σύνδεσης, µε εξόδους RJ45, κατάλληλος για τοποθέτηση σε RACK 19", µετά του 
οδηγού µικτονόµησης και των Patch cord χαλκού, πλήρης,  σύµφωνα  µε την Τεχνική Περιγραφή, τις 
Προδιαγραφές και  τα  σχέδια  της µελέτης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εργασία   τοποθέτησης,   
σύνδεσης   µε  τα  εισερχόµενα  και εξερχόµενα  καλώδια, αρίθµηση καλωδίων, δοκιµών και παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

Τιµή ανά 
τεµαχ  ένα ευρώ & µηδέν λεπτά  (1,00€) 
 
ΑΤ   7.6 

 
Λήψη τηλεφωνικών ή DATA, διπλή οκτώ επαφών RJ 45  (ΗΛΜ61 
σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  61 

Λήψη  τηλεφώνων  ή  DATA,  διπλή, οκτώ επαφών RJ 45, πλήρης, σύµφωνα  µε  την  
Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της µελέτης,  µε  το  κουτί του και όλα τα 
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά  για  την  τοποθέτησή  του σε τοίχο, γυψοσανίδα ή 
κανάλι  διανοµής,  δηλαδή  προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και  εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών για παράδοση σε λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

Τιµή ανά 
τεµαχ  είκοσι πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά  (25,00€) 
 
ΑΤ   7.7 

 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0,80mm εξωτερικής διαµέτρου Φ 
18mm  (ΗΛΜ8041.6.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0,80mm  εξωτερικής διαµέτρου Φ18 mm, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια 
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, 
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταυ κλπ.,επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Tιµή ανά m 

Τιµή ανά m  επτά ευρώ & εβδοµήντα επτά λεπτά  (7,77€) 
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ΑΤ   7.8 

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 6 Kg  
(ΗΛΜ8201.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 6 Kg, πλήρης,µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο, 
πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  τριάντα επτά ευρώ & εβδοµήντα τρία λεπτά  (37,73€) 
 
ΑΤ   7.9 

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 12 Kg  
(ΗΛΜ8201.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γοµώσεως 12 Kg, πλήρης,µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  πενήντα οκτώ ευρώ & εβδοµήντα εννέα λεπτά  (58,79€) 
 
ΑΤ   7.10 

 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γοµώσεως 6 Kg  
(ΗΛΜ8202.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γοµώσεως 6 Kg,πλήρης, µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. 
Τιµή ανά 
τεµαχ  σαράντα πέντε ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτά  (45,98€) 
 
ΑΤ   7.11 

 
Σταθµός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και µέσων απλός  
(ΗΛΜ20 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Σταθµός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και µέσων απλός, που αποτελείται  από  µεταλλικό  ερµάριο  και 
περιέχει ένα λοστό διάρρηξης,  ένα  τσεκούρι µεγάλο, ένα φτυάρι, µια αξίνα, ένα σκεπάρνι,    µία   
αντιπυριτική   κουβέρτα   διάσωσης,   δύο ηλεκτρικούς  φανούς  χειρός,  δηλαδή  προµήθεια  υλικών  και 
µικροϋλικών, µεταφορά, και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 
Τιµή ανά τεµάχιο 

 

Τιµή ανά 
τεµαχ  διακόσια εβδοµήντα ευρώ & µηδέν λεπτά  (270,00€) 
 
ΑΤ   7.12 

 
Πυροσβεστική ερµάριο τροφοδοτούµενο από το δίκτυο ύδρευσης, µε 
εύκαµπτο σωλήνα µε ακροφίσιο µήκους 20m, διαµέτρου 20mm  
(ΗΛΜ8204.1 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  20 

Πυροσβεστικό  ερµάριο τροφοδοτούµενο από το δίκτυο ύδρευσης, µε  εύκαµπτο σωλήνα µε ακροφύσιο 
µήκους 20m, διαµέτρου 20mm, µε  µια  βάνα  αποκοπής  1",  κορµό  και  ηµισύνδεσµο 1" και διπλωτήρα,  
πλήρης,  σύµφωνα  µε  την  Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές  της  µελέτης,  δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία συναρµολόγησης, βαφής µε κόκκινο χρώµα, σύνδεσης, στερέωσης και 
πλήρους εγκατάστασης. 
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Τιµή ανά τεµάχιο 

Τιµή ανά 
τεµαχ  τετρακόσια ευρώ & µηδέν λεπτά  (400,00€) 
 
ΑΤ   7.13 

 
Φωτιστικό σώµα κινδύνου επιτοίχιο, µε 2 ρυθµιζόµενους προβολείς 
ευρείας δέσµης µε λαµπτήρες πυρακτώσεως 21W  (ΗΛΜ62 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  62 

Φωτιστικό  σώµα  κινδύνου  επίτοιχο,  µε  δύο  ρυθµιζόµενους προβολείς  ευρείας  δέσµης,  µε  
λαµπτήρες  πυράκτωσης  21W, αυτονοµίας  90min,  µε  συσσωρευτή  Νικελίου  -  Καδµίου, µε αυτόµατη   
φόρτιση   και  αυτόµατο  µεταγωγέα  σε  περίπτωση ανάγκης,   µε   ενδεικτική  λυχνία  λειτουργίας  και  
κοµβίο δοκιµής,  δηλαδή  φωτιστικό  σώµα  πλήρες  µε  λαµπτήρες και µικροϋλικά  και εργασία πλήρης 
εγκατάστασης και σύνδεσης για κανονική λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

Τιµή ανά 
τεµαχ  εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ & δέκα τέσσερα λεπτά  (199,14€) 
 
ΑΤ   7.14 

 
Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού ασφαλεία, µε λαµπτήρα 
φθορισµού 8W απλής όψης  (ΗΛΜ62 σχετ.)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  62 

Αυτόνοµο  φωτιστικό  σώµα  φωτισµού  ασφαλείας,  µε λαµπτήρα φθορισµού  8W/250 ενδεικτικού τύπου 
LUMENS, απλής όψης, µε οποιαδήποτε σήµανση  (όδευσης  διαφυγής,  ΕΧΙΤ  κλπ),  µε ενσωµατωµένο 
συσσωρευτή Νικελίου  -  Καδµίου  αυτονοµίας 90min, αυτόµατη φόρτιση και αυτόµατο  µεταγωγέα  σε  
περίπτωση  ανάγκης,  µε  ενδεικτική λυχνία  λειτουργίας  και  κοµβίο δοκιµής, πλήρες, σύµφωνα µε την  
Τεχνική  Περιγραφή και Προδιαγραφές της µελέτης, δηλαδή προµήθεια,   µεταφορά  και  εργασία  
τοποθέτησης,  σύνδεσης, δοκιµών για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

Τιµή ανά 
τεµαχ  εβδοµήντα πέντε ευρώ & µηδέν λεπτά  (75,00€) 
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