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ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΜΜΜ   ΟΟΟ   ΛΛΛ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΟΟΟ      ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   ΣΣΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

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

εκτελεσθεί το έργο.

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 

εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη 

έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 

που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων 

της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί 

να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και 

τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 

µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 

των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους 

κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, 

τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά 

συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο 

εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 

οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και 

τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε 

στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή 

άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
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φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 

ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις 

απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 

µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, 

άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως 

απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος 

του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 

µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου 

(εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 

κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 

παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 

εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 

δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η 

αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 

∆ηµοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που 

κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 

αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 

εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων 

και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 

θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 

αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 

βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 

χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 

εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού 

εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 

∆ηµοπράτησης έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή 

δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
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Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, 

περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 

µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 

που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 

µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 

απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 

την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 

µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 

απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, 

όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν 

δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία 

προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν 

απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή 

ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων 

για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 

χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. 

µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των 

οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων µηχανηµάτων και 

προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 

συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. 

και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 

ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 

φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 

προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 

κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 

παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 

γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων 

εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
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τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 

επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) 

των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 

εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 

οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των 

στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης 

κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 

εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 

σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 

συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30cm, για την αντιµετώπιση όλων των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 

Τιµολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 

ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 

απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το 

τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών 

εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 

τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 

κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 

για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 

που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 

κ.λπ.

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 

και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα 

άρθρα του Τιµολογίου.

1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται 
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στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) 

για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για 

τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, 

δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, 

κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 

για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για 

πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία 

γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 

προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο 

ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε 

δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 

Kύριο του Έργου.  

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

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

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

βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, 

λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 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. 

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 



6

πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.  

   

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).
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- Κλειδαριές και κύλινδροι

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος 

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

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

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που 

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

δάπεδο).

- Μηχανισµοί 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.

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

πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.

- 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 
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διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή 

του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

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

(m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος 

χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις 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.

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε 

(-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) 

σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας 

θα αποτελεί (-ούν) 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».

Όλες οι τιµές 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, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 

τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο 

του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις 

εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και 

πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.

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 απαιτείται ή 

επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου, η 
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επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της κατεχόµενης 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)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσµατα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερµαντικά σώµατα:
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών 
σωµάτων
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2.2.3 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 
πηγή προέλευσης και σκληρότητα
ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο

14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.
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ΑΡΘΡΟ 1ο

Αρθρο: 20.01.01
Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101 
Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m, µε την 
αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καθαριζόµενης επιφάνειας (m2) περιµέτρου κορµού µέχρι 
0,25 m
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καθαριζόµενης επιφάνειας (m2)
ΕΥΡΩ:  4,80 (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αρθρο: 20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m 
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή 
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών 
και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.
ΕΥΡΩ:  4,10 (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αρθρο: 20.04.01 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή 
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας 
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί 
είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την 
αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή.σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος
ΕΥΡΩ:  19,90 (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αρθρο: 22.02 
Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 
Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 
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στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ:  33,20 (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Αρθρο: 20.30
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου για 
την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους µετά την 
εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου 
κατά την φόρτωση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩ:  1,40 (ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αρθρο: 20.42 
Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180 

Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση 
στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε 
οδό.

Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩ:  0,50 (πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αρθρο: 32.01.03 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
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.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση.
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Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ:  99,30 (ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αρθρο: 32.01.04 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
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.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
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β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ:  113,00 (εκατό δεκατρία )

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρθρο: 35.01.02 
Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα.
Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η 
διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση 
της άνω στάθµης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Με κισηρόδεµα ενισχυµένο µε 100 kg τσιµέντο ανά m3
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3502
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ:  106,00 (εκατό έξι )

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρθρο: 38.01 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, 
σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων των 
ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του 
ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και 
υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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 (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας
ΕΥΡΩ:  13,40 (δεκατρία Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρθρο: 38.02 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 
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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 οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται 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 (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ:  17,30 (δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρθρο: 38.20.02 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 
/ 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, 
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ:  1,20 (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρθρο: 38.20.03 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 
/ 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, 
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ:  1,10 (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αρθρο: 46.01.02
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα 
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί 
τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 
(στη περίπτωση ψαθωτού τοίχου η ποσότητα (επιφάνεια τοιίχου) επιµετράται διπλή)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ:  20,80 (είκοσι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρθρο: 49.01.01
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως 
µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες 
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 
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κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της 
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή 
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν των 0,06 µ2, και στη 
περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονοµαστικού βάρους 
τους.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ:  17,30 (δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αρθρο: 54.46.01
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις 
δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού 
πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε 
ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 
15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 
36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 
mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από 
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση 
και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης 
χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  187,00 (εκατό ογδόντα επτά )

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αρθρο: 54.46.02
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις 
δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού 
πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε 
ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 
15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 
36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 
mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από 
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση 
και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης 
χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  197,00 (εκατό ενενήντα επτά )

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αρθρο: 56.11 
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού µε πλαίσο από τεµάχια 
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη περαστά και κολλητά µε οπές ή 
τοµές στο «πρόσωπο» ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard board) 
επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας του συρταριού 
µεταλλικούς απλούς. Συµπεριλαµβάνονται υλικά - επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, 
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µοριοσανίδα επενδυµένη και µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής τοποθέτησης και 
λειτουργίας. 
∆εν περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ:  33,20 (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αρθρο: 56.21 
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm 
περίπου, που περιλαµβάνει: 
α) την επικάλυψη του πάγκου µε ειδική φορµάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32 
mm και πλάτους 90 cm, µε ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm µε σπασµένες ακµές 
στα εµφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή γίνεται µέσω κατάλληλης 
συγκολλητικής ύλης.
β) την διαµόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγµατος οιουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή 
του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη. 
γ) την ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε τον τοίχο), µε 
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ:  24,00 (είκοσι τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 20ο

Αρθρο: 56.23 
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
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 και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες. Οι 
τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα 
κατασκευασθεί από φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα 
σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο 
επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, 
µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα 
(µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε 
µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού 
πάχους 18 mm, µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη 
κιγκαλερίας περιλαµβάνουν χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς 
µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Ολη η 
κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές 
λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία µε κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από 
νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια 
τιµολογούνται χωριστά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ:  265,00 (διακόσια εξήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αρθρο: 56.24 
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, διάταξης  σύµφωνα 
µε την µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα 
επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα 
από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, 
καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε φρέζα. Η 
πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα 
οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από 
µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 
18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή 
σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας 
θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και 
εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού πάχους 18 mm., µε περιθώρια από PVC πάχους 3 
mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, χειρολαβές (πόµολα) 
φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής 
ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται 
χωριστά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 
ΕΥΡΩ:  226,00 (διακόσια είκοσι έξι )

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αρθρο: 65.01.01
Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 

Τυποποιηµένα κουφώµατα, εκτός όσων ειδικά αναφέρονται παρακάτω στα επόµενα άρθρα, 
τα οποία τιµολογούνται ιδιαίτερα, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των 
επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  138,00 (εκατό τριάντα οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αρθρο: 65.02.01.01
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  173,00 (εκατό εβδοµήντα τρία )

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αρθρο: 65.02.01.02
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  162,00 (εκατό εξήντα δύο )

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αρθρο: 65.13
Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες δίφυλλες, µε ή χωρίς σταθερό φύλλο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6513 

Υαλόθυρες δίφυλλες από αλουµίνιο συρόµενες, µε ή χωρίς σταθερό φύλλο, µε 
επάλληλα  φύλλα (το ένα επί του άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού 
πλαισίου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  127,00 (εκατό είκοσι επτά )

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αρθρο: 65.17.01
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα 

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 
συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε 
σκελετό κάσσας (πλαισίου).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2
ΕΥΡΩ:  207,00 (διακόσια επτά )

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αρθρο: 65.17.04
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα 

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 
συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε 
σκελετό κάσσας (πλαισίου).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή 
οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2
ΕΥΡΩ:  196,00 (εκατό ενενήντα έξι )

ΑΡΘΡΟ 28ο

Αρθρο: 65.17.06
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα 
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Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 
συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε 
σκελετό κάσσας (πλαισίου).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2
ΕΥΡΩ:  138,00 (εκατό τριάντα οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αρθρο: 71.21
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, 
σε τρεις διαστρώσεις, 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 σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  12,70 (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 30ο

Αρθρο: 73.26.03
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά την 
απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) ή κολλητά, µε αρµούς 
το πολύ 1 mm, µε  πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και 
αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές. Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, 
ρευµατοδοτών κλπ. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κόλλα, κλπ, επί τόπου, και  εργασία πλήρους κατασκευής.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  31,10 (τριάντα ένα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 31ο

Αρθρο: 73.26.04
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά την 
απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) ή κολλητά, µε αρµούς 
το πολύ 1 mm, µε  πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και 
αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές. Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, 
ρευµατοδοτών κλπ. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7328.1
υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κόλλα, κλπ, επί τόπου, και  εργασία πλήρους κατασκευής.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  40,30 (σαράντα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 32ο

Αρθρο: 73.33.01
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή 
µε ειδική κόλλα 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. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, 
καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, 
µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  33,20 (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 33ο

Αρθρο: 73.33.03
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή 
µε ειδική κόλλα 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. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, 
καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, 
µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  39,80 (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 34ο

Αρθρο: 73.35
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 
cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η δόµηση 
και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη 
εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί 
τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
ΕΥΡΩ:  4,10 (τέσσερα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 35ο

Αρθρο: 73.36.01
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα σε δύο διαστρώσεις 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση µε 
πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  18,70 (δεκαοκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 36ο

Αρθρο: 75.01.04
Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο 

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο και κατά τα λοιπά 
όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 
cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  120,00 (εκατό είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 37ο

Αρθρο: 75.31.02
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού) 
κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  101,00 (εκατό ένα )
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ΑΡΘΡΟ 38ο

Αρθρο: 76.27.01
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και 
βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, πλήρως τοποθετηµένοι µε 
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη.. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  50,30 (πενήντα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 39ο

Αρθρο: 77.15
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς. Αποκατάσταση της 
επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε 
γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλύτου ή 
ακρυλικού µικροµοριακού, βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  1,80 (ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 40ο

Αρθρο: 77.16
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς. Καθαρισµός της επιφανείας µε 
γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό 
διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των ρόζων και επάλειψή 
τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα και τρίψιµο εν γένει.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  2,30 (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 41ο

Αρθρο: 77.54
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και 
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εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  7,00 (επτά )

ΑΡΘΡΟ 42ο

Αρθρο: 77.80.01
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  9,80 (εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 43ο

Αρθρο: 77.80.02
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  11,60 (έντεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 44ο

Αρθρο: 79.11.03
Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, µετά από επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας 
εφαρµογής και επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι 
λωρίδες της µεµβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα 
θερµοκολλούνται. Θερµοκόλληση θα εφαρζόζεται επίσης στα σηµεία που διατρυπάται η 
υγροµόνωση (πχ δίοδοι σωλωνώσεων) καθώς και στις ακµές, γωνίες, συναρµογές, και 
απολήξεις. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η 
εργασία πλήρους τοποθέτησης της µεµβράνης.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
Μεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου, πάχους 
0,08 mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
ΕΥΡΩ:  12,70 (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 45ο

Αρθρο: ΗΛΜ 60 (8982.6.1β.1)
Φωτιστικό σώµα τοίχου (απλίκα) ή οροφής (πλαφονιέρα) µε λαµπτήρες 75 W,  
πυρακτώσεως οι απλίκες και φθορισµού οι πλαφονιέρες προστασίας ΙΡ 20 ενεργειακής 
κλάσης Α. ∆ηλαδή  προµήθεια, προσκόµιση,  εγκατάσταση φωτιστικού  σώµατος και 
λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  45,00 (σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 46ο

Αρθρο: ΗΛΜ 59 (8973.1.7)
Φωτιστικό σώµα  για  λάµπες  φθορισµού, στεγασµένων χώρων, µε κώδωνα, ψευδοροφής ή  
αναρτηµένο  αποτελούµενο  από  ενισχυµένη  βάση βαµένη µε χρώµα  φούρνου  µε  
ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής  και λειτουργίας, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές κλπ. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,  
σύνδεση και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  Με πλαστικό κώδωνα Προστασίας 
ΙΡ 20 για λάµπες (Ν° * Watt) 4 * 40 W.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  98,40 (ενενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 47ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8983.5.3.1ΣΧΕΤ 
Φωτιστικό σώµα, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία  
σφαιρικού κώδωνα (Αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 20 µε λαµπτήρες οικονοµίας 20 W.
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 060 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ:  42,97 (σαράντα δύο Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 48ο

Αρθρο: ΗΛΜ 60 (8983.6.3.1)
Φωτιστικό σώµα στεγανό επίτοιχο (απλικα) τύπου φαναριου (συµπεριλαµαβνοµένου και του 
µπράτσου συγκράτησης του φαναριού). ∆ηλαδή  προµήθεια, προσκόµιση,  εγκατάσταση 
φωτιστικού  σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  53,60 (πενήντα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 49ο

Αρθρο: ΗΛΜ 59 (ΑΤΗΕ Ν8973.3)
Spot πυρακτώσεως αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, καθώς 
και όλα τα υλικά και µικρούλικα στηρίξης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
σύνδεσης µε τα δίκτυα φωτισµού ειδικού τύπου ergo 80291
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ.
ΕΥΡΩ:  47,65 (εκατό σαράντα επτά Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 50ο

Αρθρο: ΗΛΜ 59 (ΣΧΕΤ 8981)
Φωτιστικό σώµα τύπου προβολέα, κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση, µε κέλυφος από 
χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, µε ειδική ηλεκτροστατική βαφή ανθεκτική στη διάβρωση, σε 
αλµυρό περιβάλλον και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με διαχύτη από θερµοανθεκτικό γυαλί 
διαµέτρου 110 mm, µε κεραµική λυχνιολαβή, µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή, µε 
λαµπτήρα χαµηλής τάσης αλογόνου 50W/12V, προστασίας ΙΡ 65 και αντοχή σε κρούση 
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ΙΚ08.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ.
ΕΥΡΩ:  115,00 (εκατό δεκαπέντε )

ΑΡΘΡΟ 51ο

Αρθρο: ΗΛΜ 103 ( 9375.1.1)
Προβολεας για λαµπτήρες ατµών  νατρίου   400W - στεγανός από χυτο κραµα αλουµινιου 
και γυαλι,χρωµατος µαύρου M µε τον λαµπτήρα. Ο προβολέας εκτός των άλλων 
προδιαγραφών του ενδεικτικού προϋπολογισµού θα είναι ασύµµετρης δέσµης, κατάλληλος 
για λειτουργία στη ύπαιθρο,  θα φέρει αντικραδασµικό γυαλί και θα στεγανοποιήται πλήρως 
µε το κάλυµα του προβολέα. Ο ανακλαστήρας θα είναι  από καθαρό αλουµίνιο. Ο βραχίονας 
του θα είναι γαλβανισµένος βαµµένος ηλεκτροστατικά µε χρώµα µαύρο. Βαθµός 
προστασίας ΙP66. Τα  καλώδια εσωτερικά να παρέχουν προστασία έναντι της υψηλής 
θερµοκρασίας(καουκτσούκ ) και ο µετασχηµατιστής να είναι κατάλληλος για το 
συγκεκριµένο είδος του λαµπτήρα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ:  265,00 (διακόσια εξήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 52ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8766.3.1 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm² 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ:  5,26 (πέντε Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 53ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8766.3.2 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm² 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ:  5,59 (πέντε Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 54ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8766.3.3 
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως.  τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm² 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
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ΕΥΡΩ:  6,80 (έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 55ο

Αρθρο: ΗΛΜ 46 (ΑΤΗΕ 8766.3.4)
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  3Χ6 τ.χ. χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκαταστάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο
ΕΥΡΩ:  6,10 (έξι Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 56ο

Αρθρο: ΗΛΜ 46  (ΑΤΗΕ 8766.5.1)
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  5Χ1,5 τ.χ. χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρο¨θλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, 
τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και 
ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και 
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους 
εγκαταστάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο
ΕΥΡΩ:  4,70 (τέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 57ο

Αρθρο: ΗΛΜ 46 (ΑΤΗΕ 8766.5.2)
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 5χ2,5 mm2 χάλκινων αγωγών, ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών  και  µικροϋλικών  (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, 
τσιµεντοκονίαµα,  τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτερο-κόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως  
και  ειδικά  στηρίγµατα  ή αναλογίας σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων  και  οπών  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο    του    κτιρίου, τοποθέτησης, 
διαµόρφωσης και σύνδεσης των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της 
εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. ∆ιατοµής  5Χ2.5  mm2.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ
ΕΥΡΩ:  4,90 (τέσσερα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 58ο

Αρθρο: ΗΛΜ 102  (ATHE 8773.6.5)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, επί τόπου του 
έργου, τοποθετηµένο σε ήδη κατασκευασµένο χωνευτό ή υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων 
διέλευσης που αποτιµώνται ιδιαίτερα, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του και πλήρης 
εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. (1m) διατοµής 5x10mm². 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ
ΕΥΡΩ:  12,45 (δώδεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 59ο

Αρθρο: ΗΛΜ 62 (ΗΛΜ Ν61.5)
Καλώδιο τύπου UTP 5 για σύστηµα DATA-VOICE δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοµικών µονώσεως για πλήρης κια 
κανονική λειτουργία  καλώδιο   UTP 5  8 ΖΕΥΓΩΝ
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µέτρο
ΕΥΡΩ:  3,17 (τρία Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 60ο

Αρθρο: ΗΛΜ 49 (ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8826.3.2)
Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. Λευκός. 
SCHUKO Εντάσεως εώς 16 Α
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.
ΕΥΡΩ:  7,85 (επτά Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 61ο

Αρθρο: ΗΛΜ 49 (ΣχΑΤΗΕ 8801.1.4)
∆ιακόπτης 10Α, 250V κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό 
κανάλι ή χωνευτός µε το κιτίο, δηλαδή προµήθεια µετά των µικροϋλικών και ειδικών 
εξαρτηµάτων στήριξης, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  12,91 (δώδεκα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 62ο

Αρθρο: ΗΛΜ 49 (8801.1.1)
∆ιακόπτης χωνευτός απλός µονοπολικός µε πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το 
κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  8,04 (οκτώ Ευρώ και τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 63ο

Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Π 2Σ)
Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός µε διάφανη πόρτα, προστασίας ΙΡ 40, δύο σειρών πλήρης µε 
τα όργανά του, γενικές συντηκτικές ασφάλειες, γενικό διακόπτη, ηλεκτρονόµο διαφυγής, 
διακόπτες, µικροαυτόµατους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, κλπ. αλλά και µε τα 
απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των  ηλεκτρικών  γραµµών, ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας και λοιπά µικροϋλικά. ∆ηλαδή προµήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, εντοίχιση και στερέωση, σύνδεση των 
εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε  εργασία για την δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.
ΕΥΡΩ:  400,00 (τετρακόσια )

ΑΡΘΡΟ 64ο

Αρθρο: ΗΛΜ 52 (ΑΤΗΕ 9347)
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ µε πίνακα εντός πιλλαρ δηλαδή υλικά (καλώδια, χαλκός κλπ) και 
εργασία, καθώς και παραλαβή πλαστικού κυτίου από τη ∆ΕΗ, συµπεριλαµβανόµενης της 
δαπάνης τοποθέτησής του. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η προµήθεια και τοποθέτηση της 
απαραίτητης σιδεροσωλήνας 3" για το παροχικό καλώδιο.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 .
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  190,00 (εκατό ενενήντα )

ΑΡΘΡΟ 65ο

Αρθρο: ΗΛΜ 5 (ΑΤΗΕ Ν8845.3)
Τρίγωνο γείωσης µε ηλεκτρόδια µήκους 2.5 µ συνδεοµενων µεταξυ τους και µε τα κιβωτια 
∆ΕΗ µε γυµνο χαλκινο αγωγο,διατοµης  50 τ.χ.προστατευοµενο απο  σιδηροσωληνα 
γαλβανιζε διαµετρου  3/4". Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο από τρία ηλεκτρόδια xάλκινα µε 
xαλύβδινη ψύxη διαµέτρου S/8 ins µε τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο 
πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατοµής 16 τ.x. µέσα σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins 
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και τα τρία φρεάτια µε τα καλύµµατα τους διαστάσεων 20 x 20 cn για την επιθεώρηση των 
συνδέσεων, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών και εργασία έµπηξης 
ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους µε τον 
xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η µετρηση της Γείωσης µε πιστοποιηµένο 
µετρητικό όργανο.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  290,00 (διακόσια ενενήντα )

ΑΡΘΡΟ 66ο

Αρθρο: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 8733.2.4)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός θωρακισµένος από PVC , ορατός ή 
εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες ή καµπύλες από πλαστικό 
υλικό, προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  σπιράλ ∆ιαµέτρου 21 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ.
ΕΥΡΩ:  6,62 (έξι Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 67ο

Αρθρο: ΗΛΜ 41 (8733.2.8α)
Σωλήνας  ηλεκτρικών γραµµών  πλαστικός θωρακισµένος από PVC, σπιράλ  ∆ιαµέτρουΦ 
40mm ορατός  ή  εντοιχισµένος, δηλαδή  σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες ή καµπύλες 
από πλαστικό  υλικό, προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ
ΕΥΡΩ:  6,16 (έξι Ευρώ και δεκαέξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 68ο

Αρθρο: ΗΛΜ 24 (20 lt) 
Θερµοσίφων ηλεκτρικός 20 λίτρων, σύµφωνος µε τις Ελληνικές και ∆ιεθνείς Προδιαγραφές 
και φέρων επ' αυτού το σήµα ποιότητος, ήτοι προµήθεια, προσκόµισις, εγκατάστασις και 
σύνδεσις προς την γραµµήν ηλεκτρικού ρεύµατος και δίκτυα Θερµού - ψυχρού ύδατος 
µετά των απαιτούµενων µικροϋλικών και της εργασίας διά παράδοσιν αυτού σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. ∆ηλαδή θερµοσίφωνας µε τα όργανά του και τα υλικά και µικροϋλικά 
στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως 
επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  Χωρητικότητας 20 l 
Ισχύος 2000 W. 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 024 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  145,00 (εκατό σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 69ο

Αρθρο: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ Ν8041.6.1)
Σωληνας pp-r 25x4,2 τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή σωληνας 
pp-r, σύνδεσµοι,ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
Εξωτ. ∆ιαµέτρου 25 mm πάχους τοιχώµατος 4,2mm.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m
ΕΥΡΩ:  8,20 (οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 70ο

Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΣΧΤ ΑΤΗΕ8066)
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης, εσωτερικών διαστάσεων 40 Χ 40cm, πλήρης. Στην 
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τιµή περιλαµβάνεται η εκσκαφή, το οπλισµένο σκυρόδεµα, το στεγανωτικό υλικό, το 
χυτοσιδηρό καπάκι και όλα τα ειδικά εξαρτήµατα, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο της 
Μελέτης, δηλαδή κατασκευή, σύνδεση µε τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιµή και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ.
ΕΥΡΩ:  155,50 (εκατό σαράντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 71ο

Αρθρο: ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ 8165.2.1) 
 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης µε βαλβίδα 
(στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά 
γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά 
λειτουργία  δύο σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,80 m.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  222,68 (διακόσια είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 72ο

Αρθρο: ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ 8166.2)
Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο µε όλα τα εξαρτήµατα, 
υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και 
προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως  δύο σκαφών. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  47,43 (σαράντα επτά Ευρώ και σαράντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 73ο

Αρθρο: ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 8141.3.2 ΝΕ)
Αναµικτήρας (µπαταρία) νεροχύτη Φ1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµάχιο
ΕΥΡΩ:  64,01 (σαράντα τρία Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 74ο

Αρθρο: ΗΛΜ 14 (8160.2)
Νιπτήρας πορσελάνης   πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα) πώµα µε  αλυσύδα,  
σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4", µε τα  στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά  γενικά  
εξαρτήµατα  όπως  και  τα µικρουλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία  
πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέος σε λειτουργία.
 ∆ιαστάσεων  42*56 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  134,20 (εκατό τριάντα τέσσερα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 75ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8141.2.2 
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 013 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  50,36 (πενήντα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 76ο

Αρθρο: ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ 8151.2)
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, χαµηλής πιέσεως 
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µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του. ∆ηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ.
ΕΥΡΩ:  184,90 (εκατό ογδόντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 77ο

Αρθρο: ΗΛΜ 18 (8179.2)
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα, πλήρες, δηλαδή υλικά και µικρουλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. Χρώµατος λευκού.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 18
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  20,70 (είκοσι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 78ο

Αρθρο: ΗΛΜ 15 σχ
Προµήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ W.C.για 'ατοµα µε ειδικές ανάγκες . Στην τιµή του 
άρθρου προβλέπεται η προµήθεια από το εµπόριο των ειδών υγιεινής ήτοι, λεκάνη ειδικού 
τύπου,τοποθετηση οριζοντίων χειρολαβών εκ των οποίων η µία ανακλεινόµενη και µία θα 
φέρει θήκη χαρτίου, καζανάκι χαµηλής πιέσεως µε εύχρηστο χειριστήριο, πλησίον της 
λεκάνης τοποθετητείται µπαταρία τύπου ντους, νιπτήρας ρηχός ειδικού τύπου, χωρίς 
κολώνα, στον οποίο τοποθετείται µπαταρία µε µακρύ ρουξούνι ή µε φωτοκύταρο, 
καθρέπτης µεγάλος µε την κάτω ακµή στο 1,00µ.από λευκή πορσελάνη ,η εργασία 
τοποθέτησης τους και όλα τα υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται προκειµένου να 
παραδοθεί το W.C.σε λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 15
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  1.200,00 (ένα χιλιάδες διακόσια )

ΑΡΘΡΟ 79ο

Αρθρο: ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ Ν8029.3)
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα  διαµέτρου Φ 100 mm πλήρως 
τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ:  65,52 (εξήντα πέντε Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 80ο

Αρθρο: ΗΛΜ 14 (8168.2)
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ  , δηλαδή καθρέπτης,δύο ή τέσσερες κοχλίες µε 
κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.   ∆ιαστάσεων 
42*60 cm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  85,60 (ογδόντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 81ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8169.1.2 
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  πορσελάνης - µήκους 0,60 cm 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 013 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  17,59 (δεκαεπτά Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 82ο

Αρθρο: ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 8174)
∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία.
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  31,70 (τριάντα ένα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 83ο

Αρθρο: ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ 8178.1.1)
Θήκη για χαρτί (WC) πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  επιχρωµιωµένη απλή.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  9,15 (εννέα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 84ο

Αρθρο: ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ 8178.1.2)
Χαρτοθήκη πλήρης, επιχρωµιωµένη, µε καπάκι. ∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. επιχρωµιωµένη, µε καπάκι. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  19,19 (δεκαεννέα Ευρώ και δεκαεννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 85ο

Αρθρο: ΗΛΜ 13 (Σχετ. 1)
Καπέλο σωλήνα εξαερισµού, δηλ. υλικά µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ.
ΕΥΡΩ:  6,31 (έξι Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 86ο

Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.2)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.διαµέτρου Φ 40 mm, πιέσεως 
λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης 
κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια 
κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ:  13,85 (δεκατρία Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 87ο

Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.3)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 
atm διαµέτρου Φ 60 mm , για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή 
µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ:  14,38 (δεκατέσσερα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 88ο

Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.7)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 
atm, διαµέτρου Φ 100 mm , γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας 
ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 



23

σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ:  25,07 (είκοσι πέντε Ευρώ και επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 89ο

Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.9ΣΧΕΤ)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. σειράς 41 εσωτ. διαµέτρου Φ 125 mm για 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: µ.µ.
ΕΥΡΩ:  27,53 (είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 90ο

Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 8066.1.3) 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) 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 γιά 
διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και 
βάθος έως 0,50 m.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  116,75 (εκατό δεκαέξι Ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 91ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8072 
 Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως 
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 029 100,00%  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Kg
ΕΥΡΩ:  3,59 (τρία Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 92ο

Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ Ν8066.Υ∆Ρ.3)
Γιά την κατασκευή µιας παροχής αποχέτευσης µέχρι την οικοδοµική γραµµή, δηλαδή 
καθαίρεση ασφάλτου ή σκυροδέµατος, εκσκαφή τάφρου σε µέσο µήκος 5,00m σε 
οποιοδήποτε έδαφος και µε οποιοδήποτε µέσο (χέρια ή µηχάνηµα), επίχωση µε άµµο και 3Α, 
επανακατασκευή οδοστρώµατος, προµήθεια - µεταφορά - τοποθέτηση Σωλήνωσης Φ160 
PVC σειράς 41 και όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης της σωλήνωσης και οι απαιτούµενες 
καµπύλες γιά την σωστή λειτουργία της παροχής. Στα σηµεία που η παροχή αποχέτευσης 
τέµνει το δίκτυο ύδρευσης πρέπει απαραίτητα να περνάει κάτω από το δίκτυο ύδρευσης. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  67,50 (εξήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 93ο

Αρθρο: ΗΛΜ 110 (3)
Για την πλήρη κατασκευή  της αποχέτευσης του δώµατος και της στέγης από κεραµίδια 
του κτηρίου σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές . Περιλαµβάνεται η 
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κατασκευή του ντερέ (οριζόντιου συλλέκτη) της στέγης από λαµαρίνα γαλβανισµένη 
πάχους 1.0µµ και οι κατακόρυφες υδρορροές από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένη κατά ISO 
MEDIUM (πράσινη ετικέτα ) διατοµών όπως στα σχέδια , µε απόληξη µε γωνία 45 στο πόδα 
της σωλήνας και κάθε υλικό και µικρουλικό για την πλήρη και έντεχνη παράδοση .
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 110.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ:  587,00 (πεντακόσια ογδόντα επτά )

ΑΡΘΡΟ 94ο

Αρθρο: ΗΛΜ 19 (8201.1.2)
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg πλήρης µε το αντίστοιχο  
στήριγµα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, 
µεταφορά και στήριξη στον τοίχο.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ
ΕΥΡΩ:  47,51 (σαράντα επτά Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 95ο

Αρθρο: ΗΛΜ 19 (8202.2)
Πυροσβεστήρας τύπου CO2, φορητός γοµώσεως 6 kg πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς του, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη στον 
τοίχο.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ.
ΕΥΡΩ:  79,81 (εβδοµήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 96ο

Αρθρο: ΗΛΜ 59 (8984)
Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα, τύπου "EXIT", ή και µε βέλος πορείας για επίτοιχη τοποθέτηση 
µε λαµπτήρα Φθορ. 6W ή LED. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση Φωτιστικoύ 
ασφαλείας συνεχούς/µη συνεχούς λειτουργίας /LEDs – 30/60Lm µε αυτονοµία κατά το 
ελάχιστο 90 λεπτά και µέγιστη διακοπή 10 δευτερόλεπτα, συνδεσµολογία, δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεµ.
ΕΥΡΩ:  56,31 (πενήντα έξι Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 97ο

Αρθρο: ΗΛΜ 36 (4Ζ)
Πίνακας πυρανίχνευσης πλήρης 4 ζωνών, κατάλληλος για την εγκατάσταση του σε δίκτυο 
πυρασφάλειας µε όλες τις απαραίτητες θέσεις σύνδεσης και τους συσσωρευτές 
αυτονοµίας µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως  παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  260,00 (διακόσια εξήντα )

ΑΡΘΡΟ 98ο

Αρθρο: ΗΛΜ 49 (Π)
 Σετ µεγαφώνου - σειρήνας, µε φάρο αναγγελίας συναγερµού κίνδυνου πυρκαγιάς, 24VDC, 
IP54, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 54, ηλεκτρονική µε ρυθµιζόµενη ένταση και δυο 
διαφορετικούς ήχους, µε ικανότητα λειτουργίας και σαν µεγάφωνο για την µετάδοση 
οδηγιών (σε περίπτωση πυρκαγιάς) µε την βάση, κατάλληλη και για εξωτερική επίτοιχη 
εγκατάσταση (στεγανή) και για σύνδεση µε το κέντρο σήµανσης κίνδυνου του κτιρίου ή µε 
το κέντρο πυρανίχνευσης, προµήθεια, σύνδεση  και εγκατάσταση µετά των υλικών και 
µικρουλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη  και κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ
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ΕΥΡΩ:  48,45 (σαράντα οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 99ο

Αρθρο: ΗΛΜ 62 (Θ1)
Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού ιονισµού ή θερµοδιαφορικός, για σύστηµα πυρανίχνευσης  
µε τη βάση του,  ένδειξη ενεργοποίησης και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και µικρουλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούµενη εργασία τοποθέτησης και δοκιµής 
τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ:  64,75 (σαράντα τέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 100ο

Αρθρο: ΗΛΜ 62 (ΗΛΜ Ν66)
Κοµβίο συναγερµού κατάλληλο για επίτοιχη ή χωνευτή εγκατάσταση, απαραίτητο 
συµπλήρωµα εγκατάστασης ανίχνευσης - αναγγελία πυρκαγιάς. Το κοµβίο συναγερµού θα 
είναι τύπου θραβόµενου τζαµιού µε προστατευτική διαφανή πλαστική µεµβράνη για 
προστασία χωρίς σφυρί για την ενεργοποίηση του, ήτοι προµήθεια κοµβίου συναγερµού 
καθώς και εργασία για την εγκατάσταση του και την παράδοση σε πλήρη και σωστή 
λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ.
ΕΥΡΩ:  44,97 (σαράντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 101ο

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8204.1
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού µε καννάβινο σωλήνα 20 m και µε ή 
χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την 
εργασία συναρµολογήσεως, βαφής µε ερυθρό χρώµα, συνδέσεως, στερεώσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως  Με ένα πυροσβεστικό κρουνό
 Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 020 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεµ
ΕΥΡΩ:  530,70 (πεντακόσια τριάντα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
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