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Περιγραφή:  Με την παρούσα μελέτη ο δήμος Χερσονήσου θα προχωρήσει στην αποπεράτωση του 
παραχωρημένου Κτιρίου 202 της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών για να στεγάσει 
υπηρεσίες του δήμου. Η μελέτη περιλαμβάνει τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την 
ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των γραφείων, της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, του χώρου που θα στεγαστεί το κυλικείο καθώς και την διαμόρφωση τμήματος του 
εξωτερικού χώρου. 
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες της εσωτερικής και εξωτερικής διαμόρφωσης για την ολοκλήρωση 
του κτιρίου περιλαμβάνουν: 
 
1. Καθαιρέσεις   Καθαιρέσεις υφιστάμενων πλακοστρώσεων εξωτερικά του κτιρίου και συγκεκριμένα 

στον αύλειο χώρο του κυλικείου και των γραφείων που βρίσκονται στην νότια πλευρά. 
 Καθαίρεση υφιστάμενης περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στον αύλειο χώρο του 

κυλικείου.  
 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων εσωτερικά του κτιρίου όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.  
 

2. Σκυροδέματα  Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, κατασκευή 
πεζοδρομίων σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των 
πρόχυτων κρασπέδων, για την κατασκευή πεζοδρομίων σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου. 

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού, για την 
κατασκευή περίφραξης στον αύλειο χώρο του κυλικείου σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου. 

 



3. Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα - Γύψινες κατασκευές   Την δημιουργία γραφείων από ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό 
και αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 Τα επιχρίσματα προβλέπονται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους καθώς και 
στην οροφή του κτιρίου όπου κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την υπόδειξη της 
επίβλεψης. 

 Την δημιουργία ισόπεδης ψευδοροφής από γυψοσανίδα σύμφωνα με την μελέτη και την 
υπόδειξη της επίβλεψης.  

 Την δημιουργία υπερυψωμένου δαπέδου στην αποθήκη 1, ύψους περίπου 35εκ, ευχερούς 
αφαίρεσης των πλακών για την επίσκεψη των υποδαπέδιων καναλιών. 

 
4. Επιστρώσεις – Επενδύσεις    Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια τσιμέντου (τύπου ματονέλα) κατάλληλα για 

επιστρώσεις εσωτερικών χώρων, ομοιογενούς μάζας (από τσιμέντο και ψηφίδες 
μαρμάρου σε διάφορους χρωματισμούς),  πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 1 έως 2 
cm,  με επιφάνεια λεία- γυαλισμένη, με μπιζουτάρισμα των ακμών τους περίπου 3χιλ., 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και τις 
υποδείξεις της επίβλεψης  . 

  Επενδύσεις τοίχων στα μπάνια με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20x10 cm χρώματος 
και υφής σύμφωνα με την υπόδειξη της επίβλεψης. 

  Επενδύσεις τοίχων στην κουζίνα του κυλικείου με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 
10x10 cm γήινου χρώματος (μπεζ) και ματ υφής. 

 
5. Ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές   Οι εσωτερικές πόρτες των γραφείων, των χώρων υγιεινής και των αποθηκευτικών χώρων 

θα είναι ξύλινες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2 x 5,5 cm και 
στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, συνολικού πάχους 5 cm 
αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς.  

 Οι εσωτερικές πόρτες των γραφείων που βρίσκονται στην βορειοδυτική πλευρά του 
κτιρίου θα κατασκευαστούν από ξύλο και υαλοπίνακα με διακοσμητική αμμοβολή 
σύμφωνα με την μελέτη. 

 Οι εντοιχισμένες ντουλάπες θα είναι βάθους 60εκ.από μοριοσανίδες (MDF) με επένδυση 
μελαμίνης ή φορμάικας με φύλα από μοριοσανίδα επενδυμένη μελαμίνη ή φορμάικα, 
αναρτημένα με στροφείς επίπλου. 

 Τα ερμάρια της κουζίνας 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, θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 Κατασκευή πέργκολας στον αύλειο χώρο του κυλικείου η οποία θα καλυφθεί από 
καφασωτό σύνθετης επικολλητής ξυλείας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την 
υπόδειξη της επίβλεψης. 

 Κατασκευή καφασωτών στοιχείων , τα οποία θα τοποθετηθούν στα κενά της νέας 
περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα δημιουργηθεί στον αύλειο χώρο του 
κυλικείου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.  

 Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου - πέργκολας στην κεντρική είσοδο, από κοιλοδοκούς 
γαλβανισμένους και βαμμένους, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 
8εκ.x12εκ.x0,5εκ.πάχος, συνολικού ύψους 2,80μ, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 
την υπόδειξη της επίβλεψης. 

 
6. Κουφώματα αλουμινίου  Όλα τα κουφώματα αλουμινίου (παράθυρα –πόρτες) θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα, σε 
χρωματισμό επιλογής της υπηρεσίας, με σύστημα θερμοδιακοπής, με μεντεσέδες, διαστάσεων 



όπως πίνακα κουφωμάτων, με διπλούς υαλοπίνακες (αποζημιώνονται ιδιαίτερα) ώστε να 
πληρούν τις προδιαγραφές Uf<=2,0 W/m2 K, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 
SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα, μετά της δαπάνης όλων 
των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, 
αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. Τα είδη 
κιγκαλερίας αποζημιώνονται χωριστά ως απολογιστικές εργασίες. 

Πιο αναλυτικά: 
 Στα παράθυρα των γραφείων όπου το άνοιγμα έχει πλάτος 1,20μ τα αλουμίνια θα είναι 

δίφυλλα ανοιγόμενα με ανάκλιση.  
 Στα παράθυρα των γραφείων όπου το άνοιγμα είναι μεγαλύτερο από 1,20μ τα αλουμίνια 

θα είναι δίφυλλα επάλληλα. 
 Τα παράθυραμε άνοιγμα 0,60μ θα είναι μονόφυλλα ανοιγόμενα με ανάκλιση. 
 Οι μπαλκονόπορτες των γραφείων θα είναι συρόμενες.  
 Οι δίφυλλες μπαλκονόπορτεςθα είναι επάλληλες.  
 Η τρίφυλλη μπαλκονόπορτα του γραφείου Δημάρχου θα έχει δυο σταθερά και ένα 

ανοιγόμενο φύλλο. 
 Η τρίφυλλη μπαλκονόπορτα του γραφείου Δημάρχου θα έχει όλα τα φύλλα επάλληλα. 
 

      7. Υαλοπίνακες  Σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα τοποθετηθούν διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 10mm (κρύσταλλο 5mm, μεμβράνη, κρύσταλλο 
5mm). Στις ξύλινες εσωτερικές πόρτες θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες απλοί. Στο μεταλλικό 
στέγαστρο της κεντρική εισόδου θα τοποθετηθεί επιστέγαση με υαλοπίνακες οπλισμένους 
πάχους 6,50 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν 
επαφή υαλοπίνακες". Στους χώρους της γραμματείας, στην είσοδο μεταξύ κυλικείου και κτιρίου 
καθώς και στην κεντρική είσοδο (ως προστατευτικός ανεμοφράχτης), σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm 
+ μεμβράνη + 5 mm). 
       
  
    8 . Είδη κιγκαλερίας 
 Τα παραπάνω κουφώματα θα περιλαμβάνουν είδη κιγκαλερίας τα οποία θα πληρωθούν 
απολογιστικά. Πιο αναλυτικά τα είδη κιγκαλερίας θα περιλαμβάνουν: 

 Για τα ανοιγόμενα παράθυρα αλουμινίου, χειρολαβή αλουμινίου και μηχανισμό 
ανάκλισης, 30 τεμάχια . 

 Για τα επάλληλα και τα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου, κλειδαριά αλουμινίου,  11 
τεμάχια.    

 Για τις ανοιγόμενες θύρες αλουμινίου, χειρολαβή αλουμινίου, κλειδαριά και κύλινδρο, 4 
τεμάχια.      

 Για τις ανοιγόμενες θύρες αλουμινίου, χειρολαβή αλουμινίου, κλειδαριά και κύλινδρο 
και μπάρες πανικού αλουμινίου, 2 τεμάχια.      

 Για ξύλινες θύρες, ανοξέιδωτη χειρολαβή, κλειδαριά και κύλινδρο, 42 τεμάχια. 
 Για ξύλινη θύρα ΑΜΕΑ, ειδικό εξολπισμό θύρας από ανοξείδωτο χάλυβα, 
1 τεμάχιο. 

 
     9. Χρωματισμοί   Προετοιμασία των εσωτερικών και των εξωτερικών επιφανειών, αστάρωμα και 

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος με χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Η επιλογή των χρωμάτων τόσο στον εσωτερικό όσο και 



στον εξωτερικό χώρο θα είναι σε γήινες αποχρώσεις ανοιχτού χρώματος σύμφωνα και με 
τις υποδείξεις της επίβλεψης.  

 Στα ξύλινα κουφώματα (πόρτες – παράθυρα), στην πέργκολα και στην ξύλινη περίφραξη 
του κυλικείου θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο 
διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου 
και τελικό βάψιμο με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή 
διαλύτου σε απόχρωση που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 Οι μεταλλικές κοιλοδοκοί, γαλβανισμένες εν θερμώ, θα βαφούν πρώτα με  υπόστρωμα 
(αστάρι) χρωματισμού γαλβανισμένων στοιχείων, με βάση εποξειδικές ρητίνες δύο 
συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο συστατικών ή με ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού 
οξέος (Etch Primer), δύο συστατικών, συμβατά με την τελική βαφή, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών". Στη συνέχεια θα βαφούν με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος  με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

Τέλος, σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα τοποθετηθεί ένα εσωτερικό πέτασμα 
ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, κάθε 
σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας.  

 
10. Ηλεκτρομηχανολογικά Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται για το κτίριο είναι: πλήρης 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση ψύξης και θέρμανσης με 
διαιρούμενου τύπου κλιματιστικές μονάδες σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές 
προδιαγραφές. Ειδικότερα για το δίκτυο ύδρευσης αλλά και πυρόσβεσης θα 
τοποθετηθούν δύο πλαστικές δεξαμενές, στη θέση που φαίνεται στα συνημμένα σχέδια, 
χωρητικότητας 2 κυβικών έκαστη επίσης θα τοποθετηθεί (σύμφωνα με τα σχέδια και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης) δίδυμο αντλητικό συγκρότημα. Η παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου γίνεται με την βοήθεια ηλιακών συλλεκτών ενώ οι 
σωλήνες ζεστού νερού θα μονωθούν με κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό. Η απαραίτητη 
ανανέωση αέρα επιτυγχάνεται με εισαγωγή νωπού αέρα μέσω των παραθύρων. Η 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει: Εγκατάσταση παροχής και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, Εγκατάσταση φωτισμού εσωτερικών χώρων, Εγκαταστάσεις 
κίνησης, Εγκατάσταση ρευματοδοτών,  Εγκατάσταση Συναγερμού, Εγκατάσταση 
τηλεφώνου και Εγκατάσταση τηλεόρασης. Για όλα τα ανωτέρω έχουν συνταχθεί οι 
απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 661.615,00€ 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης, των απολογιστικών εργασιών και του 
ΦΠΑ. 
 
 

 
     Οι Συντάξαντες 

Λ. Χερσονήσου   2015 
 

Υφαντή Σοφία 
 
 

Αλεξανδρή  Αθανασία 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   
Λ. Χερσονήσου    2015 

Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης 
 
 
 

Σπυρλιδάκης Δημοσθένης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε      
Λ. Χερσονήσου   2015 

Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
_______________ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 202 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΓΟΥΡΝΩΝ Προϋπολογισμός: 661.615,00 ΕΥΡΩ 
 

 
                              
 

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ        
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 202 ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ του Δήμου Χερσονήσου. 
 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 • Του 28/80 Π.Δ/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση μελετών, τις προμήθειες και τις αρμοδιότητες 
των αποφαινόμενων οργάνων. • Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94. • Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημόσιων έργων» • Του Π.Δ. 472/85 • Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» • Των Π.Δ. 368/94, 286/94 και 85/94 • Του Π.Δ. 171/87 περί αποφαινόμενων οργάνων και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84) • Του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231) • Του Π.Δ. 23/93 & 85/95 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα 
προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 334/00 • Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισμός του συντελεστή "ρ" για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
Δημοσίων Έργων, όπως συμπληρώθηκαν με εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) • Του Π.Δ. 218/99 • Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους • Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14 • Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει • Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει • Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει • Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων  και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις • Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει • Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) 



• Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) • Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) • Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) 
 
Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του έργου 
τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Γ.Γ.Α., που αναφέρονται στην 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 4ο - Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι 
τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων, σ' αυτά, όρων, η 
σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το Συμφωνητικό 
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας 
3. Η Οικονομική Προσφορά 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους (Τ.Σ.Υ.) 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσμία αποπεράτωσης Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
 
Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως α) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη μελέτη - αν περιέχεται - παρέχει 
ενδεικτικά την πρόοδο των επί μέρους εργασιών μέσα στην συνολική προθεσμία αποπεράτωσης 
αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Η υπηρεσία 
μπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του διαγράμματος αυτού, εφ' όσον προ της ενάρξεως των 
εργασιών υποβληθεί αίτηση του αναδόχου και δεν συνεπάγεται παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας εκτελέσεως του όλου έργου. 
 
β) Όταν δεν έχει συνταχθεί χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης του όλου έργου, οι τμηματικές 
προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών, καθορίζονται από την υπηρεσία με πίνακες 
εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 
 
γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και μηχανικά μέσα και 
να εφαρμόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε ημέρες αργίας αν αυτό απαιτεί η 
καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση γι' αυτό. Η 
υπηρεσία μπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των 
συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου του 
έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 
 



δ) Εάν ο ανάδοχος δεν περατώσει τις εργασίες στα όρια της προθεσμίας που ορίζει το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.Δ/τος 609/85. 
 
ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών. 
Το ημερολόγιο υπογράφεται καθημερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της υπηρεσίας στις επί τόπου 
επισκέψεις. 
 
Άρθρο 7ο - Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρωσης περαιωμένων εργασιών. Ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε 
εργασίας. 
 
Έτσι σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, 
ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από ημεραργίες με 
οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των 
μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 
β) Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού (εργοδηγοί, 
δηγοί, χειριστές, νοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες) για ημερομίσθια 
αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 
γ) Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασίας περιλαμβανομένων των 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών αυτών με οποιοδήποτε μέσο, από τον τόπο παραγωγής ή 
προμήθειας έως τον τόπο των έργων. 
δ) Οι δαπάνες για ενδεχόμενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την 
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται συγκεκριμένα, αλλά απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιμή του τιμολογίου. 
 
Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως προς τις αποδόσεις 
των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή 
του αναδόχου εις τον διαγωνισμό. 
 
Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.Δ/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και όφελος 
αναδόχου και καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται με τις τιμές του 
τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων. Σ' αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται: 
 
α) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες 
για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) 
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων. 
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες κάθε 
είδους επιβαρύνσεις. 
ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών εν 
γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 



στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε 
είδους αποζημίωσης προς τρίτους. 
ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των προϊόντων σε 
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία. 
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, 
έντεχνη και σύμφωνη προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούμενη για 
την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις κείμενες διατάξεις, καθώς και 
κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
θ) Το όφελος του αναδόχου. 
 
Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - Δείγματα Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων 
τεχνικών προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα 
είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα. Τα 
απαραίτητα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της χρήσεως και 
θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε 
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. 
 
Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών Εφαρμόζονται με ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το τιμολόγιο και η 
συγγραφή υποχρεώσεων. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρούνται 
με κιτία ορισμένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες. 
 
Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισμός  Ο μηχανικός εξοπλισμός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να καθορίζεται κάθε 
φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός ή διατίθεται από τον ανάδοχο ή 
εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδα δικά του. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση 
ή ευθύνη γι' αυτά. 
 
Άρθρο 12ο - Ατυχήματα και ζημιές Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν σ' αυτό το προσωπικό τους. 
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. 
και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει 
σε αναγνωρισμένη από το Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία. 
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
εργαζομένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με 
αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και με αποζημιώσεις για 
ζημιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα μεταφορικά του μέσα σε ξένη 
ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα. 
 
Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που 
ισχύουν την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. Υποχρεούται να πληρώνει το εργατοτεχνικό 
προσωπικό, τα δώρα και τα επιδόματα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, 
λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ημερών υποχρεωτικής αργίας και άδειας. 
Εάν μετά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται 



αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου προσθέτοντας ή αφαιρώντας το ποσόν που 
πραγματικά πληρώθηκε ή εξοικονομήθηκε. 
 
Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου Ο εργολάβος που μειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των μερών αυτού, τις 
απαραίτητες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την 
κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης 
εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των 
ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες ζητήματα που μπορεί να 
προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα 
εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση στην οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και μέσων - Προστασία βλάστησης α) Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του υλικά και 
μέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται υπ' 
αυτού, σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης, τα λαμβάνει ο 
εργοδότης και καταλογίζει τις δαπάνες σε βάρος του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας κάθε είδους 
κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε να προλαμβάνονται 
ζημιές σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλειες του 
αναδόχου επανορθώνονται αμέσως απ' αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργημένες 
εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή 
φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. 
δ) Ο ανάδοχος οφείλει να προστατεύει από ρυπάνσεις το περιβάλλον και να φροντίζει για την 
αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αμέλεια ή έλλειψη απαραιτήτων 
μέτρων κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της κυκλοφορίας Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι νόμοι, 
λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, ως και για την 
παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς. 
Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα σε κατοικημένους χώρους 
επιπροσθέτως, επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 
Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη 
και έξοδα του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες. 
 
Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τμήματος του έργου που 
περατώθηκε μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε 
εργασίας μη σύμφωνης προς τη σύμβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση προκαλέσει 
καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη 
προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης 
καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες αυτές που πραγματικά δικαιολογούνται. 
 
Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές επί του εδάφους 



Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή των εγκεκριμένων 
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, με οδηγίες της 
υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω 
εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, 
στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλώσεις και στις χωροσταθμήσεις των 
αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται 
για την προσαρμογή και συμπλήρωση των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης καθώς και στη 
σήμανση της περιοχής, που καταλαμβάνεται από το έργο. 
 
Άρθρο 19ο - Απαλλοτριώσεις Οι απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται με φροντίδα του 
εργοδότη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι αποζημιώσεις που θα 
οριστούν τελικά σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του έργου λόγω απαλλοτριώσεων και 
όχι λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, ο εργοδότης εκτός του να δώσει ανάλογη παράταση 
προθεσμίας, καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση έχει, έναντι του αναδόχου. 
 
Άρθρο 20ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός Θα εκδοθεί βάσεις των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της 
σχετικής εγκριτικής απόφασης της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασμού, 
αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν. 
 
Προ της θεώρησης του λογαριασμού αυτού θα προσκομίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του αρμοδίου 
υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές με την εκτέλεση του έργου 
ασφαλιστικές εισφορές. 
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ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

             Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
ειδικών και τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους 
της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και 
διαγράμματα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών 
όρων της υπόψη Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και πρόκειται να συσταθεί η σχετική 
εργολαβική σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείμενο εργολαβίας - Προδιαγραφές και λοιποί όροι εκτελέσεως των 
εργασιών Το τεχνικό κείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής 
Έκθεσης της παρούσης Μελέτης. 
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, που 
αναφέρονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα με τους όρους της 
απόφασης για απαλλαγή του έργου από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια).  Η ενημέρωση για την ύπαρξη των πιο πάνω και η γνώση 
του περιεχομένου αυτών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και ουδεμία 
άγνοια δικαιολογείται. 
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του για την καταβολή 
πρόσθετης αποζημίωσης γίνεται δεκτή. 
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου, θα απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε 
θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουμένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική 
νομοθεσία.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι επιφάνειες που θα 
προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες στην τελική διαμόρφωσή τους, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιμολογίου 3.1 Στις τιμές του προϋπολογισμού και του Τιμολογίου της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλες οι 
σχετικές δαπάνες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 37 του Ν.3669/2008 (όπως 
ισχύει σήμερα),  «Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου» και στο σχετικό Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Έργων, που έχει εγκριθεί με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
_______________ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 202 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΓΟΥΡΝΩΝ Προϋπολογισμός: 661.615,00 ΕΥΡΩ 
 



3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 202 ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από 
εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του 
έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που 
αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καμίας εκ 
των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισμός και εργαλεία – Καλή εκτέλεση εργασιών Ο ανάδοχος  πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα υλικά, μηχανήματα, τα 
εργαλεία ως και τα μεταφορικά μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και τεχνικά σωστή 
εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει. 
Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους τεχνικούς κανόνες και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας, τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης. 
Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων.  
Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των 
απαραίτητων υλικών, για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον 
απαλλάσσει από τις κατά Νόμο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και 
τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει 
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί 
έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρόνος έναρξης της συμβατικής προθεσμίας Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν από την 
υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
την παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 
όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ.1 του ΚΔΕ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή 
σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 35 του Νόμου 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Υποχρεώσεις αναδόχου 
 • Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της συμβάσεως του έργου, ο ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που θα 
ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες. • Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) μέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν 
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας θεωρείται 
ότι το χρονοδιάγραμμα έχει εγκριθεί στη μορφή που το υπέβαλε ο ανάδοχος. • Για τη σύνταξη - έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 46 του Νόμου 3669/2008 (όπως ισχύει σήμερα). • Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής του έργου, να υποβάλλει το “Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας” (ΣΑΥ) και τον 



Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην 
αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου 
κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. • Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο (Π.Δ.305/96 
άρθρο 3 παρ.10 όπως ισχύει σήμερα). Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την 
εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 
Έργου στον κύριο του έργου, ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του 
έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται 
με ευθύνη του κυρίου του έργου. (Π.Δ.305/96 άρθρο 3 παρ.11 όπως ισχύει σήμερα). • Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να 
συντάξει και υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα 
περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την καλή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 του Ν.3669/2008. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο - Προθεσμίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες Ολικές και τμηματικές προθεσμίες. 
Στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής που προβλέπεται από το Π.Δ. 3669/2008 να υποβάλλει ο 
ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του τις τμηματικές προθεσμίες και την προθεσμία περαίωσης 
του συνόλου του Έργου, που είναι: 
6 μήνες Η έγκριση  των παρατάσεων γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, ύστερα από αίτηση 
του αναδόχου και αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει τον ρυθμό εκτέλεσης των 
εργασιών με τέτοιο τρόπο ώστε η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη διατιθέμενη για το 
έργο πίστωση και παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η διατιθέμενη για το έργο πίστωση. 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που προβλέπεται από τα 
άρθρα 48 και 49 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών, με υπαιτιότητα του 
αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου 
και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση 
συνολικής προθεσμίας. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν 
μπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το 3% του ποσού της σύμβασης και γενικά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 49 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο - Ημερολόγιο έργου - Παραλαβές Το ημερολόγιο του έργου με τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 47 του Νόμου 
3669/2008, τηρείται με μέριμνα του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει με την Υπηρεσία στην παραλαβή των εκάστοτε 
εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις διπλούν» 
θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. 
Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου, θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω παραλαβών, σχετικά λεπτομερή σχέδια στα 
οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους και θα είναι 
λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με σημειώσεις, όπου χρειάζεται.  



Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται σε επιμετρήσεις του έργου και η μη έγκαιρη 
σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο - Επιμετρήσεις Για τις επιμετρήσεις του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
Για διακριτά μέρη του έργου, ο ανάδοχος στο τέλος κάθε μήνα συντάσσει επιμετρήσεις για τις 
εργασίες του προηγουμένου μήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία αφού τις 
υπογράψει με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 
Μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν ως και την τελική 
επιμέτρηση. 
Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιμέτρησης ολοκληρώνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της. 
Λοιπά θέματα για τις επιμετρήσεις ορίζονται  στο άρθρο 52 του Νόμου 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο - Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου 
κατά τη διάρκεια των εργασιών - Εξυπηρέτηση υπαλλήλων επίβλεψης. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήμανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης 
διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και 
λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, 
να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων 
(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κ.λπ.), σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, 
προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις 
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη 
σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις 
ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά 
μέτρα - έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. 
Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα 
οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
Ο Διευθύνων, από μέρους του αναδόχου του έργου, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της 
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, 
κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους 
τόπους παραγωγής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για Δημόσια Έργα Νομοθεσία και 
πιο αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη. 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08  (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008): 
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων. 
Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήμερα) (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τον Ν.4281/14).  
1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 
2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για 
τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 



3. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), 
καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις 
σιδηρού οπλισμού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. 
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 
5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήμερα. 
6. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
8. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 
9. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών 
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 
12. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν 
μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι 
λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με 
αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται 
από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
15. Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν με την αριθ. Εγκύκλιο 
9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων. 
16. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) 
17. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης 
Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία. 
19. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
20. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηματοδότηση - Φόροι - Ειδικές 
δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο 13.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε  18 % και διευκρινίζεται ότι οι τιμές του 
Τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
13.2 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου  και οι πληρωμές του ανάδοχου θα 
υπόκεινται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις. Οι νόμιμες κρατήσεις καθορίζονται από τη πηγή 
χρηματοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους. 
13.3 Ο ΦΠΑ βαρύνει το κύριο του έργου.  
13.4 Τονίζεται επίσης ότι στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται και τα αναγραφόμενα στους 
Γενικούς Όρους του Περιγραφικού Τιμολογίου Έργων Οικοδομικών που έχει εγκριθεί με την 
Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων. 
13.5 Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την καλή 
και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι  φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 
νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του 
Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. 



13.6 Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών και εκμισθωτών των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών και 
των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά. 
Οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων, πρόσθετες επιβαρύνσεις από την ανάγκη 
εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών (αδρανών υλικών και νερού) καθώς και των οδών 
προσπελάσεως προς αυτές. 
Σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή και 
μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν 
αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 
Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο 
εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά 
τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της 
ζημιάς. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο - Έδρα της επιχείρησης - Διορισμός Κατά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 30 του 
Ν.3669/2008 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14), ο ανάδοχος δηλώνει 
την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή Δ/νση της και υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο, κάτοικο 
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του 
φορέα κατασκευής του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο - Δ/νση Έργων από τον Ανάδοχο - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά Μέσα - 
Ώρες Εργασίας.  1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, 
υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. 
2. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται 
από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37 και 38 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
3. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της 
εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του 
κατασκευαζόμενου έργου. Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η μη τήρηση των οριζομένων στο 
άρθρο 38 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
4. Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η 
οποία δεν μπορεί να καταμετρηθεί εκ των υστέρων, σε ημέρες αργίας ή ώρες μη λειτουργίας της 
Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο - Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται  Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη στην προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται με την επωνυμία του Κυρίου του έργου, της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής. 
 Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας) και 
την προσκόμισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο - Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών Αν δεν καθορίζονται από τη σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και 
νερού και να δηλώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα χρησιμοποιήσει για τις 
ανάγκες κατασκευής του έργου. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η 
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 



Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά 
δεδομένα, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας. Θα 
είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, 
σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την 
ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 
Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση 
των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί 
της αξίας τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο 
ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που 
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά 
παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από 
τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που θα συμβεί 
στα υλικά αυτά. 
Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία, 
ως εξής: 
 
1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία 
τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα.  
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα 
προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν 
μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, 
που δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 
Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του 
κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με 
μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών  μηχανημάτων  συσκευών κ.λπ., 
να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για 
έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο - Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
του έργου. • Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα έργα σε αρίστη κατάσταση μέχρι την 

παραλαβή τους και να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες 
αιτίες.  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος, 
υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς 
οι εργασίες της αποκατάστασης μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Γενικά 
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 58 και 60 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. • Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του 
έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγρ.1 του Ν.3669/2008 (όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14),  ο χρόνος εγγυήσεως του έργου καθορίζεται σε 15 
μήνες μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή.  



• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πρόγραμμα 
συντήρησης του έργου κατά τον χρόνο εγγύησης, με αναλυτική περιγραφή των 
απαιτούμενων επιθεωρήσεων, εργασιών και απαιτούμενων μηχανικών μέσων. Το εν λόγω 
πρόγραμμα εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η οποία μπορεί να το τροποποιήσει. 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο - Αναθεώρηση τιμών • Εφαρμόζεται το άρθρο 54 του Ν.3669/2008. • Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιμών 1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα με τον Ν. 4281/14. 
2. Το θέμα των ΤΜΝΕ και των ΠΚΤΜΝΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14, λαμβάνοντας υπόψη 
τις Τιμές μονάδος και το Περιγραφικό Τιμολόγιο που έχουν εγκριθεί με την Εγκύκλιο 9/26-02-
2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 
όπως ισχύει σήμερα και για την κατηγορία έργων που προβλέπεται. 
3. Όλες οι νέες τιμές μονάδος που θα συνταχθούν υπόκεινται στην έκπτωση που θα 
προσφερθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο - Πιστοποίηση Εργασιών Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των 
εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Κατά τα λοιπά 
έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Νόμου 3669/2008. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή του 22.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση μέχρι 
της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουμε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από 
διάφορες αιτίες. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του έργου 
μπορεί να καθορίζεται και μικρότερος των 15 μηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 
του Π.Δ. 609/1985 οριστική παραλαβή.  
22.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες, από τότε που 
λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται με το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/1985. Γενικά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609/1985 οριστική παραλαβή. 
22.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων 
συμπληρωματικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωμα, 
οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συμπληρωματικής στρώσεως ερεισμάτων κ.λ.π.), πάντα 
μέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζημίες που οφείλονται σε αιτίες 
πλημμελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο - Απολογιστικές εργασίες  Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός τιμής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται 
απολογιστικά, μόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα υπηρεσία 
και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους όρους 
εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζημίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο - Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 



 24.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση 
κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
24.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 
 
β. Να  λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: 
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα 
των  εργασιών,  καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες  αναπροσαρμογές 
των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 
και αρ.182). 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων,  να  τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την  αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε 
ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10, 11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ' στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη 
εταιρεία). 
 
24.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα  της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα: 
 
24.3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα: 
 
α. Να διαβιβάσει  στην αρμόδια επιθεώρηση  εργασίας  πριν από την έναρξη  των εργασιών, την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος  όγκος εργασίας  θα υπερβαίνει τα 500 
ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα 111 του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β. Να  ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των  ΣΑΥ-ΦΑΥ τα  οποία αποτελούν τμήμα της 
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 
και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 
(αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία),  σύμφωνα με 
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 



ιδιαιτερότητές  του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη  εκτέλεση φάσεων εργασιών, 
πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν  τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 
ε. Να  τηρήσει τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ)  του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και 
για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου. 
 
Αντίστοιχα  ο ΦΑY αποσκοπεί  στην πρόληψη και στον περιορισμό  των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001  (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 
οποίες ενσωματώθηκαν  στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 
 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύνους: Π.Δ.305/96 
(αρθ.12 παράρτημα 11). 
γ. Απαιτείται   εκ  των  προτέρων   γνωστοποίηση   στην   αρμόδια   επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας   (ΣΑΥ, ΦΑΥ)  
του  έργου   από   την  αρμόδια   Επιθεώρηση   Εργασίας σύμφωνα  με το άρθρο 7 παρ.1  εδάφιο  
α· του Ν.4030/2011  (ΦΕΚ  249/Α/25-11-2011)  και την αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012 εγκύκλιο 
του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο  ΦΑΥ  καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  προσωρινή  και  την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΓΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
 
4. Μετά την αποπεράτωση  του έργου, ο ΦΑΥ  φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΓΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑγ και την κατάρτιση του ΦΑγ περιλαμβάνονται  
στην  ΕΓΚYΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 



24.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας,  γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
 Σύμφωνα με τα Π.Δ 305/96 και Π.Δ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός προθεσμίας 25 
ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία τη δήλωση ανάθεσης 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την κατασκευή (ΣΥΑ) και 
Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών προς το 
ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νομού. 
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει 
και να υποβάλλει στη Δ/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσμίας 25 ημερών, από την 
υπογραφή της σύμβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο ασφάλειας και υγείας 
και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.305/96. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας  αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8  παρ.1  και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε  εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της 
επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό  της κοινοποιείται στην τοπική 
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: 
Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ. Στα πλαίσια των  υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των:  τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/1Ο 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/1Ο (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  ενυπόγραφα  γνώση  των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 
από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/1Ο αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των   
οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να 
το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 



Τα μέτρα που λαμβάνονται  για την αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων ατυχημάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόμενος  όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού  τραυματισμού  ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα  όλα  τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ. 43 παρ. 2γ). 
 
5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
24.3.3  Ημερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο  Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση  εργασίας,  πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με 
την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το  ΗΜΑ  θεωρείται,  σύμφωνα  με  την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα 
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια  των τακτικών 
ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και 
την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
24.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Ημερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
 Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 
το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων/διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο 
αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
24.4.  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
 
24.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα  ασφάλειας και υγείας: 
 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα  χώρου του εργοταξίου  με 
ιδιαίτερη  προσοχή  στη σήμανση   και περίφραξη  των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 1 05/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισμό  και  τον έλεγχο  προϋπαρχουσών  της έναρξης  λειτουργίας  του εργοταξίου  
ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  και εκτροπή  τυχόν υπαρχόντων  εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 



έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους  εργαζόμενους  από  τον κίνδυνο  
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81  (αρ.75-79), ΠΔ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα 11,  
παρ.2). 
 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92  - 95), ΠΔ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, 
παρ.6). 
 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων  όπως  κατάρτιση σχεδίου  διαφυγής  
-  διάσωσης  και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους  εργαζόμενους, 
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων  εκρήξεων ή  αναθυμιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 
4, 8-1 0), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ):  ΠΔ  1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους  
εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει  εκ των προτέρων σχετικά με τους 
κινδύνους από τους οποίους  τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς 
οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ.  1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  
8.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
24.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
 Ο ανάδοχος  υποχρεούται: 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων  από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες  Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων»  (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για 
την ασφαλή  διέλευση  των πεζών  κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις  διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52) και την τροπ. 
αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 
β. Να  τηρεί τις  απαιτήσεις ασφάλειας  που  αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: 
Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών  προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού 



εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΙVμέρος Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31 ,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων  στοιχείων: ΠΔ  
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ  8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ,  ε, στ,  ζ) και 
αρ.12  παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα  11 παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
αυτού:  Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91,  ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της  οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης  από  χειρωνακτική διακίνηση φορτίων:  ΠΔ 397/94, δ)  προστασία από 
φυσικούς, χημικούς και  βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
 
24.4.3 Μηχανήματα  έργων/Εξοπλισμοί  εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται  ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 
(αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων,  των 
εγκαταστάσεων,  των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού   εργασίας   (ζώνες  ασφαλείας   με  
μηχανισμό  ανόδου   και  καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα,  φορητές  κλίμακες,  κλπ) : ΠΔ 
1073/81  (αρ.17,  45-74 ),  Ν 1430/84 (αρ.11-15),  ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. 
αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα 11 παρ.7- 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΙV, μέρος Β', τμήμα 11, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία: 
 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα  με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', 
τμήμα 11, παρ. 8.1.γ και8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. 11, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή συναρμολόγηση  - 
εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία)  και αρχείο  συντήρησης  αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται  
τα αποτελέσματα  των ελέγχων σύμφωνα  με το ΠΔ 
89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7). 
 
24.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος  των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 
 



Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. 
 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 
 
24.5.1 Κατεδαφίσεις: 
 Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.ΙV μέρος Β τμήμα 11, παρ.11), ΚΥΑ  3329/89  και η τροπ. αυτής: Υ.Α.  
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
24.5.2  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
 Ν. 495/76, ΠΔ 413/77,ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8 - ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 2168/93, 
ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ. 111), ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  
τροπ.  αυτής  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β  τμήμα 11 παρ.10). 
 
24.5.3  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί  κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
 ΠΔ 778/80,  ΠΔ  1073/81  (αρ.34-44),   Ν.1430/84  (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 111), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ .IV μέρος Α παρ.1, 10 
και μέρος Β τμήμα 11 παρ.4-6,14). 
 
24.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
 ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
111), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568  Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
24.5.5  Κατασκευή  δομικών  έργων  (κτίρια, γέφυρες,  τοίχοι  αντιστήριξης, δεξαμενές, 
κλπ.) 
 ΠΔ 778/80,  ΠΔ 1073/81  (αρ.26-  33,  αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89,  ΠΔ 396/94  (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. 111),  ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  μέρος Β τμήμα 11   παρ. 12). 
 
24.5.6  Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, aρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής  
ενέργειας  και  εργασίες  που  εκτελούνται  στα  υπόγεια  στεγασμένα τμήματα  των οικοδομικών  
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη  των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ. 111), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα 11 παρ.10). 
 



24.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
 (Υποθαλάσσιες     εκσκαφές,     διαμόρφωση     πυθμένα     θαλάσσης,     κατασκευή προβλήτας 
κλπ  με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων  και καταδυτικού συνεργείου.) 
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95,   ΠΔ  305/96  (αρ.12,  παραρτ.ΙV  μέρος  Β  τμήμα  11 παρ.8.3  και παρ.13). 



24.6  Ακολουθεί κατάλογος  με τα νομοθετήματα  και τις κανονιστικές  διατάξεις που 
περιλαμβάνουν  τα απαιτούμενα  μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 
 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84  
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99  
Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
Ν. 3850/10  
Ν. 4030/12 
Ν. 4281/14 
 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  
 
Π. Δ. 413/77 
Π. Δ. 95/78 
Π. Δ. 216/78 
Π. Δ. 778/80  
Π. Δ. 1073/81 
Π. Δ. 225/89 
Π. Δ. 31/90 
Π. Δ. 70/90 
Π. Δ. 85/91 
Π. Δ. 499/91 
Π. Δ. 395/94 
Π. Δ. 396/94 
Π. Δ. 397/94 
Π. Δ. 105/95 
Π. Δ. 455/95 
Π. Δ. 305/96 
Π. Δ. 89/99 
Π. Δ. 304/00 
Π. Δ. 155/04 
Π. Δ. 176/05 
Π. Δ. 149/06 
Π. Δ. 2/06 
Π. Δ. 212/06 
Π. Δ. 82/10 
Π. Δ. 57/10 

 
 
ΦΕΚ 337/Α/76 
ΦΕΚ 126/Α/83 
ΦΕΚ 49/Α/84 
ΦΕΚ 147/Α/93 
ΦΕΚ 57/Α/99 
ΦΕΚ 50/Α/07 
ΦΕΚ 116/Α/08 
ΦΕΚ 84/Α/10 
ΦΕΚ 249/Α/12 
 
 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ 128/Α/77 
ΦΕΚ 20/Α/78  
ΦΕΚ 47/Α/78  
ΦΕΚ 193/Α/80 
ΦΕΚ 260/A/81 
ΦΕΚ 106/Α/89 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 38/Α/91 
ΦΕΚ 180/Α/91 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 221/Α/94 
ΦΕΚ 67/Α/95 
ΦΕΚ 268/Α/95 
ΦΕΚ 212/Α/96 
ΦΕΚ 94/Α/99 
ΦΕΚ 241/Α/00 
ΦΕΚ 121/Α/04 
ΦΕΚ 227/Α/05 
ΦΕΚ 159/Α/06 
ΦΕΚ 268/Α/06 
ΦΕΚ 212/Α/06 
ΦΕΚ 145/Α/10 
ΦΕΚ 97/Α/10 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89  
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08  
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ  154/Β/84 
ΦΕΚ 132/Β/89 
ΦΕΚ 138/Β/91 
ΦΕΚ 187/Β/93 
ΦΕΚ 765/Β/93 
ΦΕΚ 450/Β/94 
ΦΕΚ 451/Β/93 
ΦΕΚ 301/Β/94 
ΦΕΚ 73/Β/94 
ΦΕΚ 978/Β/95 
ΦΕΚ 677/Β/95 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
ΦΕΚ 113/Β/97 
ΦΕΚ 987/Β/99 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΦΕΚ 708/Β/03 
ΦΕΚ 420/Β/11 
ΦΕΚ 59/Δ/89 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΦΕΚ 686/Β/01  
ΦΕΚ 266/Β/01 
ΦΕΚ 16/Β/03 
ΦΕΚ 905/Β/11 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
 
ΦΕΚ 155/Β/96 
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 



 
ΑΡΘΡΟ 25ο - Αρχαιότητες Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν 
εμφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, με άμεση εφαρμογή των κειμένων, περί 
Αρχαιοτήτων, Διατάξεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο - Τελικές Διατάξεις 26.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση 
των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτομερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις 
των τευχών δημοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (με τυχόν σύνταξη από μέρους του 
γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική 
αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, 
της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά 
απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και 
των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία 
απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών 
συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα 
υπάρχοντα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που 
συνιστούν, μαζί με αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 
 
26.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 
 
 
 
 
  

     Οι Συντάξαντες 
Λ. Χερσονήσου    2015 

 
 
 

Υφαντή Σοφία 
 
 
 
 

Αλεξανδρή  Αθανασία 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   
Λ. Χερσονήσου    2015 

Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης 
 
 
 
 
 

Σπυρλιδάκης Δημοσθένης 
Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε      
Λ. Χερσονήσου    2015 

Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
       

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Αρθρο: 20.05.01* Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του 
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια μέσω οδού 
καλής βατότητας, εκτός πόλεως για απόσταση 17,00 χλμ).   
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
Ανάλυση τιμής: 4,50+0,19*3,00=5,07 (πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. 
ΕΥΡΩ:  5,07 (πέντε Ευρώ και επτά λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.10.01*  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2226 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης.  
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης 
φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως (συμπεριλαμβάνεται η 
μεταφορά δια μέσω οδού καλής βατότητας, εκτός πόλεως για απόσταση 17,00 χλμ).  
Ανάλυση τιμής:  28,00+0,19*30,00=33,70 (τριαντα Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ:  33,70 (τριάντα τρία Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.15.01  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2226 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
πλήν δαπέδων.  
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 
των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός 
των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα". 
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 



(ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ:  56,00 (πενήντα έξι ) 
 

 
Αρθρο: 22.20.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2236 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ (ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  7,90 (επτά Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.23 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2252 
Καθαίρεση επιχρισμάτων 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 
(τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 
"Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ (ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
ΕΥΡΩ:  5,60 (πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.54 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2252 
Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα 
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ (ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)).  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
ΕΥΡΩ:  9,00 (εννέα ) 
 



 
Αρθρο: 22.04  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2222 
Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
εργαλεία χειρός". 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ:  15,70 (δεκαπέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.30.07 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2264.1Γ 
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 
m2 και έως 2,00 m2 . 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 
κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές 
αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του 
ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  
Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2. 
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΛΩΝ 
ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΛΠ).  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ:  33,50 (τριάντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.31.01  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2265Α 
Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.  
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή 
χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των 
προϊόντων αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ:  7,75 (επτά Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 10 (9302.1) Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 10 
Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες πλάτους 
όφρυος ορύγματος  μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και  σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε 
τρόπο ή  μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα  σε νερό η στάθμη του οποίου ή  ευρίσκεται σε 
ηρεμία ή υποβιβάζεται με  άντληση, που θα πληρωθεί 
ξεχωριστά,  την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες  
διατομές. Στην  τιμή περιλαμβάνεται  και η  δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που  
χρειάζονται γιά την αναπέταση των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους  και τα μέσα  
εκσκαφής, των κάθε  φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων  (οριζόντιων  ή  
κατακορύφων)  και  μεταφορών  γιά  την  οριστική απομάκρυνση των  προϊόντων που 



περισεύουν  σε θέσεις που  επιτρέπονται από την αστυνομία  ή  προσωρινή  απόθεση  αυτών  γιά  
την  κατασκευή  επιχωμάτων  προς επανεπίχωση  των   εκσκαφέντων  χανδάκων  καθώς  και   η  
δαπάνη  σταλίας  των μεταφορικών μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται  επίσης και η  εργασία 
εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως 
συμπιεζόμενες. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ3 
ΕΥΡΩ:  14,34 (δεκατέσσερα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 20.01.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2101 
Εκθάμνωση εδάφους με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m. 
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις 
στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών". 
Με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 
ΕΥΡΩ:  4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 20.31.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2172 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των 
προϊόντων μετά την εκφόρτωση. 
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή 
με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος 
ΕΥΡΩ:  6,70 (έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 20.30 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2171 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος 
ΕΥΡΩ:  0,90 (ενενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 10.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-1127 
Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόννου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τόννος και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
ΕΥΡΩ:  2,00 (δύο ) 
 

 
Αρθρο: 10.07.01  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-1136 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.  
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως δια μέσου οδών 
καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τοννοχιλιόμετρο (ton.km) 
ΕΥΡΩ:  0,35 (τριάντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 32.01.03  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  
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, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση 
σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 01-01-04-00 "Εργοταξιακά 
συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 
εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 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. 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. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία 
διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  84,00 (ογδόντα τέσσερα ) 
 



 
Αρθρο: 32.01.04  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3214  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   
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, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση 
σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 01-01-04-00 "Εργοταξιακά 
συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 
εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 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. 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. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία 
διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  90,00 (ενενήντα ) 
 

 
Αρθρο: 38.03  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 



Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
ΕΥΡΩ:  15,70 (δεκαπέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 38.20.02  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
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)               Ονομ. διατομή (mm2)             Ονομ. μάζα /  
                                                                        μέτρο (kg/m) 
                         
 B500C B500Α B500C B500Α B500C   
5,0  +  +  19,6 0,154 
5,5  +  +  23,8 0,187 
6,0 + + + + + 28,3 0,222 
6,5  +  +  33,2 0,260 
7,0  +  +  38,5 0,302 
7,5  +  +  44,2 0,347 
8,0 + + + + + 50,3 0,395 
10,0 +  +  + 78,5 0,617 
12,0 +  +  + 113 0,888 
14,0 +  +  + 154 1,21 



16,0 +  +  + 201 1,58 
18,0 +     254 2,00 
20,0 +     314 2,47 
22,0 +     380 2,98 
25,0 +     491 3,85 
28,0 +     616 4,83 
32,0 +     804 6,31 
40,0 +     1257 9,86 
 
Στις 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. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  1,07 (ένα Ευρώ και επτά λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 38.20.03  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s). 
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)               Ονομ. διατομή (mm2)             Ονομ. μάζα /  
                                                                        μέτρο (kg/m) 
                         
 B500C B500Α B500C B500Α B500C   
5,0  +  +  19,6 0,154 
5,5  +  +  23,8 0,187 
6,0 + + + + + 28,3 0,222 
6,5  +  +  33,2 0,260 
7,0  +  +  38,5 0,302 
7,5  +  +  44,2 0,347 
8,0 + + + + + 50,3 0,395 
10,0 +  +  + 78,5 0,617 
12,0 +  +  + 113 0,888 
14,0 +  +  + 154 1,21 
16,0 +  +  + 201 1,58 
18,0 +     254 2,00 
20,0 +     314 2,47 
22,0 +     380 2,98 
25,0 +     491 3,85 
28,0 +     616 4,83 
32,0 +     804 6,31 
40,0 +     1257 9,86 
 
Στις 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. 
Δομικά πλέγματα B500C (S500s). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  1,01 (ένα Ευρώ και ένα λεπτό) 
 

 
Αρθρο: Β-51 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2921 
· ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου 
με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 



Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην 
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 
διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η 
αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  9,60 (εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 46.01.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4622.1 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι)  
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη του έργου, 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)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
ΕΥΡΩ:  19,50 (δεκαεννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 46.01.03 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4623.1 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) 
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
ΕΥΡΩ:  33,50 (τριάντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 71.22 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις 
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος 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) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  14,00 (δεκατέσσερα ) 
 

 
Αρθρο: 78.05.12 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 
Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm. 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, 
για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω 
των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 
από  0.72 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). 
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  18,00 (δεκαοκτώ ) 
 

 
Αρθρο: 78.10.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 
Τσιμεντοσανίδες. Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των 
υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  31,50 (τριάντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 78.34  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 
Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες. 
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή 
ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε 
κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, 
και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με 
γυψοσανίδες".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των 
εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος γ) Η προμήθεια και 
τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. δ) Οι 
υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 
ΕΥΡΩ:  22,50 (είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά) 



 
 

Αρθρο: 78.70 Κωδ. Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7809 
Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου. 
Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ύψους 35 - 70 cm, της φέρουσας ικανότητας που προβλέπεται 
από την μελέτη (συνήθως 5,0 - 7,5 kΝ/m2), ευχερούς αφαίρεσης των πλακών για την επίσκεψη 
των υποδαπεδίων καναλιών, άκαυστο και ηχομονωρικό, το οποίο περιλαμβάνει:  
α) Τον μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένες διατομές χάλυβα, ρυθμιζόμενου ύψους. β) Την 
τοποθέτηση χυτοπρεσαριστών πλακών αλουμινίου, διαστάσεων 500x500 mm, με επικάλυψη από 
ασβεστοβυνιλικό φύλλο πλαστικού  
 Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ρύθμισης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την ΕΤΕΠ 03-07-08-
00 "Υπερυψωμένα δάπεδα". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
ΕΥΡΩ:  61,50 (εξήντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 61.30 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή 
διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, 
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα 
μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, 
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης.  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  3,10 (τρία Ευρώ και λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 61.31 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος. 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς 
ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές 
στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα 
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, 
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερεώσης. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  2,80 (δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 73.33.02 σχετ.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια τσιμέντου (τύπου ματονέλα), ομοιογενούς μάζας (από 
τσιμέντο και ψηφίδες μαρμάρου σε διάφορους χρωματισμούς),  πλευράς άνω των 30 cm και 
πάχους 1 έως 2 cm,  με επιφάνεια λεία- γυαλισμένη, με μπιζουτάρισμα των ακμών τους περίπου 
3χιλ., οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, τις υποδείξεις 



της επίβλεψης   και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται 
η προμήθεια και η τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 5 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 
λευκού τσιμέντου, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια τελικού χρώματος της 
επιλογής της υπηρεσίας  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) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  28,50 (είκοσι οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 73.16.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  13,50 (δεκατρία Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 73.33.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm. 
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). 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm. 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 15,75 Ευρώ ) 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Β: Περιλαβάνεται εργασία 14 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  31,50 (τριάντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 73.31.03 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ).Επενδύσεις με 
πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά. 



Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, 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, με πλήρωση 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 καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά. 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 16,75 Ευρώ ) 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Β: Περιλαβάνεται εργασία 15 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  45,00 (σαράντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: 73.26.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά. 
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, με πλήρωση 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 καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  36,50 (τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 73.35 σχετ.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια τσιμέντου (τύπου ματονέλας), ομοιογενούς μάζας (από 
τσιμέντο και ψηφίδες μαρμάρου σε διάφορους χρωματισμούς), οποιουδήποτε τύπου,  
διαστάσεων και χρώματος, σύμφωνα με τη μελέτης και τις υποδείξεις της  επίβλεψης, με αρμούς 
πλάτους 1 έως 5 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). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
ΕΥΡΩ:  4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 



Αρθρο: 75.31.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο 
πάχους 2 cm. 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm.  
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαμβάνετε εργασία 33,5 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  84,00 (ογδόντα τέσσερα ) 
 

 
Αρθρο: 75.01.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο 
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm. 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm. 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 39,00 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  106,00 (εκατό έξι ) 
 

 
Αρθρο: 73.36.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις 
τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm. 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  18,00 (δεκαοκτώ ) 
 
 

 
Αρθρο: 54.46.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 



Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 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 περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 84 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  118,00 (εκατό δεκαοκτώ ) 
 

 
Αρθρο: 54.38.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5436 
Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 
Κατασκευή υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πάχους 5 cm μονόφυλη ή πολύφυλη 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα",  με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα 
φύλλων (μπινί) 2x5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων περαστά 5x11 cm, πλήρη στο κάτω 
τμήμα, και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από 
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 101 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  129,00 (εκατό είκοσι εννέα ) 
 

 
Αρθρο: 54.75  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1 
Εντοιχισμένες ντουλάπες. 
Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση 
μελαμίνης ή φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας και 
γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και 
στερέωσης.  
Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται ιδιαιτέρως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης. 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 78 Ευρώ ) 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Β: Περιλαβάνεται εργασία 70 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης 
ΕΥΡΩ:  112,00 (εκατό δώδεκα ) 
 

 
Αρθρο: 56.07 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5606 
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF. 



Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυμένο με μελαμίνη, 
οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με τελείωμα σε όλα τα εμφανή σόκορα 
με λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη 
κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια (όταν δεν προβλέπονται στην 
κατασκευή των ερμαρίων), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή 
σταθερά έπιπλα ". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 
ΕΥΡΩ:  45,00 (σαράντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: 56.21  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL. 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 
cm περίπου, που περιλαμβάνει:  α)  Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και 
πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 
mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα 
υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. β)  Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο 
διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με 
την μελέτη. γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) 
με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα 
κατασκευαστικά σχέδια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 
ΕΥΡΩ:  28,00 (είκοσι οκτώ ) 
 

 
Αρθρο: 56.23  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα. 
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, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Διαμόρφωση 
χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα, - Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον 
τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 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. -  α 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. - 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  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 
ΕΥΡΩ:  225,00 (διακόσια είκοσι πέντε ) 



 
 

Αρθρο: 56.24  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα. 
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,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα, - Κατασκευή πλάτης του 
κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 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  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
ΕΥΡΩ:  180,00 (εκατό ογδόντα ) 
 

 
Αρθρο: 56.11  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2. 
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 σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".  
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), ται 
μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά 
τεμάχια εξοπλισμού. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο (τεμ)  
ΕΥΡΩ:  33,50 (τριάντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 54.80.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
Πέργκολες και περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 
(λαρτζίνη). 
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας 
τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε 
οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των 
επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, 
με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και 
εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά 
στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.  



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη). 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 280 Ευρώ ) 
(ΚΛΙΜΑΚΑ Β: Περιλαβάνεται εργασία 250 Ευρώ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας 
ΕΥΡΩ:  730,00 (επτακόσια τριάντα ) 
 

 
Αρθρο: 52.01.01 σχ2 Κωδ. Αναθεώρησης: 52.01.01 
Κατασκευή καφασωτού από σύνθετή επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης σε έτοιμη 
κατασκευασμένη πέργκολα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης 
κατεργασία των ξύλινων επιφανειών (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) και μόρφωσης των ακμών 
και άκρων αυτών. Η κατασκευή θα είναι εξολοκλήρου βαμμένη τρεις φορές με χρώματα 
υδατοδιαλυτά για εξωτερικούς χώρους με ποιότητα χρώματος νέας τεχνολογίας σε χρώμα που θα 
υποδειχτεί από τη μελέτη και ενδιάμεσο τρίψιμο και θα περιλαμβάνεται το βερνίκωμα και το 
κέρωμα. Η υγρασία του ξύλου θα είναι 8-10%-12%, η υλοτόμηση θα πρέπει να έχει γίνει κατά 
τις προδιαγραφές DIN 1052, και οι προδιαγραφές καταλληλότητας θα είναι κατά DIN4074 και 
GROUP 1-2. Η αντοχή δεσμών κόλλας, αντοχή σε υγρασία και θερμότητα θα πρέπει να πληρούν 
τις DIN EN 204-D4, DIN 68 705 AW και WATT’91 > 7N5/mm2 αντίστοιχα. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλα τα υλικά στερέωσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης και η 
τοποθέτηση. Όλα τα υλικά στερέωσης είναι inox. Kωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5201. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  συναρμολογημένου και τοποθετημένου καφασωτού  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ2 
ΕΥΡΩ:  51,00 (πενήντα ένα ) 
 

 
Αρθρο: 61.05  Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 
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 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
ΕΥΡΩ:  2,70 (δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 65.02.01.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. 
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη. 
Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. 
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη. 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  165,00 (εκατό εξήντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: 65.17.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή 
οριζόντιο άξονα. 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 
(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2 
ΕΥΡΩ:  200,00 (διακόσια ) 
 

 
Αρθρο: 65.17.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, 
ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 
(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2 
ΕΥΡΩ:  190,00 (εκατό ενενήντα ) 
 

 
Αρθρο: 65.17.06 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα 
συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 
(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2 
ΕΥΡΩ:  135,00 (εκατό τριάντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: 65.01.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2. 
Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 



Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  200,00 (διακόσια ) 
 

 
Αρθρο: 65.11 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6511 
Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες. 
Υαλόθυρες από αλουμίνιο μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες, με φύλλα χωνευτά σε 
τοιχοπέτασμα, με οδηγούς ρολλών, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2 
ΕΥΡΩ:  155,00 (εκατό πενήντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: 65.14 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6514 
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τρίφυλλες. 
Υαλόθυρες τρίφυλλες από αλουμίνιο, συρόμενες, με ένα ή δύο ή και τρία φύλλα επάλληλα σε 
δύο επίπεδα (μη χωνευτά), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  118,00 (εκατό δέκα οκτώ ) 
 

 
Αρθρο: 65.25 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 
Κινητές σίτες αερισμού. 
Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου 
εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την 
σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
ΕΥΡΩ:  45,00 (σαράντα πέντε) 
 

 
Αρθρο: 76.27.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm). 
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και 
βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 
σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 



Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  50,00 (πενήντα ) 
 

 
Αρθρο: 76.01.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.2  
Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm. 
Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες 
ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού 
σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 
υαλοπίνακες". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  32,40 (τριάντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 76.21 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621 
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων. 
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή πολυσυσνθέτου σχεδίου, με γραμμικά σχέδια 
(ρίγες), σύμφωνα με την μελέτη.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  15,50 (δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 76.22.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 
πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm). 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear 
float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  45,00 (σαράντα πέντε ) 
 
 
 

 
Αρθρο: 77.15 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς. 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, 
λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή 
ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  1,70 (ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 77.80.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".  
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  9,00 (εννέα ) 
 

 
Αρθρο: 77.80.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".  
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  10,10 (δέκα ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 77.84.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.  
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). 
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  12,40 (δώδεκα Ευρώ και σαράντα λεπτά) 



 
 

Αρθρο: 77.54 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου. 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και 
εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών".  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  6,70 (έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 77.16 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
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 τελικό τρίψιμο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  2,20 (δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 77.33 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740 
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων. 
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής 
ΕΥΡΩ:  0,34 (τριάντα τέσσερα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 77.31 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 
Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση 
εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer). 
Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού επιφανειών από αλουμίνιο ή γαλβανισμένων στοιχείων, με 
βάση εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο συστατικών ή με ειδικό 
αστάρι βάσεως φωσφορικού οξέος (Etch Primer), δύο συστατικών, συμβατές με την τελική 
βαφή, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη 
στρώση και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία),  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  2,80 (δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 77.55 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 



Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου. 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-
00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  6,70 (έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 78.21 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα. 
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας (υλικά και 
εργασία).  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο 
μεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους  (πριτσίνια) στη 
υπάρχουσα υποδομή. β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιά από 
ράβδο αλουμινίου ή μπρούντζου γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και 
στροφής των φύλλων  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  56,00 (πενήντα έξι ) 
 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 (ΑΤΗΕ Ν8826.3.5))  Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πρίζα TV ενδεικτικού τύπου MOSAIC της LEGRAND με όλα τα ειδικά εξαρτήματα πλήρως, 
δηλαδή μηχανισμό, πλάκα MOSAIC δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
συνδεδεμένος, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  17,63 (δεκαεπτά Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν9730.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 
Κεραία Τ.V. VΗF μετά του απαραίτητου UΗF 75 Ω μέχρι και την σύνδεση με την πρίζα στο 
κτίριο καθώς και τον διακλαδωτήρα σήματος, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη 
για λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαμβανόμενων και του ιστού ύψους 3.0 
m περίπου και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του δώματος του 
κτιρίου, αντιρίδων κλπ. δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικά και εργασία 
εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, ρύθμισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  246,00 (διακόσια σαράντα έξι ) 
 

 
Αρθρο: 65.80.40.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 200 mm. 



Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 
mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), 
στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-
01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά 
που ενσωματώνονται.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
Εσχάρα πλάτους 200 mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο μήκους 
ΕΥΡΩ:  17,50 (δεκαεπτά Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 65.80.40.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 100 mm. 
Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 
mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), 
στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-
01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά 
που ενσωματώνονται.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
Εσχάρα πλάτους 100 mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο μήκους 
ΕΥΡΩ:  12,50 (δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (Σχ1) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
  Κανάλι πλαστικό διατομής 100x60 μμ αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. 
Περιλαμβάνεται και βαφή με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (rust primer) και μετά με εποξειδικό 
χρώμα επιλογής της επίβλεψης. Πλήρης κατασκευή σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ 
ΕΥΡΩ:  36,90 (τριάντα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 42 (DLP 10x16) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
Επίτοιχο πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων ορθογωνικής διατομής ενδεικτικού τύπου DLP 
mini , λευκού χρώματος με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (ακραία καλύμματα, 
διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, συνδετικά καλύμματα, ρυθμιζόμενες εσωτερικές και 
εξωτερικές γωνίες, ρυθμιζόμενες επίπεδες γωνίες, διακλαδώσεις, ταυ κλπ), στηρίγματα και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως διαστάσεων 10x16mm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  2,90 (δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν9500.1.ΣΧΕΤ  Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 
Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών, διπλή, (RJ45 και (RJ11)), xωνευτή με το κουτί, δηλ. προμήθεια και 
προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ενδ. 
τύπου LΕGRΑΝD. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  25,30 (είκοσι πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 



 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 (ΑΤΗΕ Ν8827) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 
Πρίζα Data-Voice ενδεικτικού τύπου MOSAIC της LEGRAND με όλα τα ειδικά εξαρτήματα 
πλήρως, δηλαδή μηχανισμό, πλάκα MOSAIC δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
συνδεδεμένος, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  16,85 (δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 48 (ΣχΑΤΗΕ Ν8768.1)  Κωδ. Αναθεώρησης:  
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   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ. 
ΕΥΡΩ:  3,55 (τρία Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 60.20.30.06 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ-48 
Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης. Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου 
Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2. 
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης σε 
υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και 
μεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειμένου να περάσει 
το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτούμενος καθαρισμός 
των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που 
ήδη περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι 
δυνατό. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου. 
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, 
διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο 
ΕΥΡΩ:  5,50 (πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 46 ΑΤΗΕ 8766.2.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  2Χ1,5 τ.χ. χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, ή πλακές 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. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο 
ΕΥΡΩ:  2,78 (δύο Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 46 (CAB 8) Κωδ. Αναθεώρησης:  
 Καλώδιο συναγερμού με θωράκιση αλουμινίου οκταπολικό ορατό η εντοιχισμένο , δηλαδή  
προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης  κτλ., 
διατομής 8Χ0.22  Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μετρ 
ΕΥΡΩ:  3,00 (τρία ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 62 (ΚΙΝ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Ανιxνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά  και 
μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για  λειτουργία.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  65,00 (εξήντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 62 (επαφ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Για την προμήθεια και εγκατασταση μαγνητικής επαφής, λευκής, προσαρμοσμενης στο  σύστημα 
ασφαλείας, ενδεικτικού τύπου Αdemco ,έτοιμη προς λειτουργία, με ολα τα  υλίκά και μικροϋλικά 
σύνδεσης, και εργασία προγραμματισμού και ότι άλλο  απαιτείται για παραδση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  15,00 (δεκαπέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 62 (ΠΙΝΑΚ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Κεντρικός πίνακας συναγερμού έναντι κλοπής, τουλάχιστον 30 ζωνών, με δυνατότητα  
επέκτασης  (όσοι είναι και οι ανιχνευτές κίνησης) όπως αυτός αναλύεται και  περιγράφεται στις 
προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης,  πλήρως εγκατεστημένος και 
έτοιμος για λειτουργία. Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  350,00 (τριακόσια πενήντα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 62 (ΠΛΗΚΤΡ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πληκτρολόγιο ελεγχου συστηματος ασφαλειας, συμβατου με το σύστημα, πλήρες έτοιμο προς 
λειτουργια, με όλη την εργασία προγραμματισμού, σύνδεσης τα υλικά και μικροϋλικα σύνδεσης 
και στήριξης και ότι άλλο απαιτειται για παραδση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Κωδικός 
Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  115,00 (εκατό δεκαπέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 62 (ΣΕΙΡ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Σειρήνα συναγερμού εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και 
μικροϋλικά  στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία Κωδικός 
Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  80,00 (ογδόντα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 48 (ΣΧ-50 ζευγών) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 
Καλώδιο ΡΕ τύπου Α-2Υ(L)2Υ, για μετάδοση φωνής σε υπόγειες τηλεπικοινωνιακές 
εγκαταστάσεις πλαστικών σωληνώσεων. Με ταινία αλουμινίου για να ενεργεί ως εγκάρσιο 
φράγμα υγρασίας και ως ηλεκτροστατική θωράκιση. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 



μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δομικών μονώσεως 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ:  4,28 (τέσσερα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 48 (Σχ Οπτ. Ινα 8) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 
Καλώδιο υπόγειο, οπλισμένο, πολλαπλών σωλήνων, 8 οπτικών ινών, για εξωτερικούς χώρους ως 
καλώδιο κύριου ή δευτερεύοντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών. Με προστασία 
έναντι της υγρασίας, με χαλύβδινη ταινία οπλισμού για μηχανική ενίσχυση και άριστη προστασία 
έναντι τρωκτικών. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δομικών μονώσεως για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ:  1,59 (ένα Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά) 
 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 (ΣχΑΤΗΕ 8801.1.1)  Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 
Διακόπτης απλός ενδ.τύπου mosaic της LEGRAND 10Α, 250V 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. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  7,25 (επτά Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 (ΣχΑΤΗΕ 8801.1.4) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Διακόπτης ενδ.τύπου mosaic της LEGRAND 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 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  12,91 (δώδεκα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (5Χ10) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
Ηλεκτρικη γραμμη συνδεσης των μετρητων ΔΕΗ μετα του ηλεκτρικου πινακα, αποτελουμενη 
απο καλωδιο ΝΥΥ διατομης (5χ10)ΜΜ2 προστατευομενο απο Duroflex αναλογης διατομης στα 
ορατα μερη,γαλβανιζε κατω απο τα κιβωτια ΔΕΗ και τσιμεντοσω ληνα Φ10 cm σε βαθος 1 Μ 
στα μη ορατα μερη ητοι προμηθεια και μεταφορα των υλικων μετα των απαιτουμενων διμερων 
στηριγματων και των μικρουλικων τοποθετησεως και συνδεσεως (κως κλπ.) επι τοπου και της 
εργασιας εγκαταστασεως και συνδεσεως,εκσκαφων, επιχωσεων κλπ.παραδοτεα σε πληρη και 
κανονικη λειτουργια. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  19,00 (δέκα εννέα ευρώ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (3Χ95+50+1Χ50) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
Ηλεκτρικη γραμμη συνδεσης των μετρητων ΔΕΗ μετα του ηλεκτρικου πινακα, αποτελουμενη 
απο καλωδιο ΝΥΥ διατομης (3χ95+50+1Χ50)ΜΜ2 προστατευομενο απο Duroflex αναλογης 



διατομης στα ορατα μερη,γαλβανιζε κατω απο τα κιβωτια ΔΕΗ και τσιμεντοσω ληνα Φ10 cm σε 
βαθος 1 Μ στα μη ορατα μερη ητοι προμηθεια και μεταφορα των υλικων μετα των απαιτουμενων 
διμερων στηριγματων και των μικρουλικων τοποθετησεως και συνδεσεως (κως κλπ.) επι τοπου 
και της εργασιας εγκαταστασεως και συνδεσεως,εκσκαφων, επιχωσεων κλπ.παραδοτεα σε πληρη 
και κανονικη λειτουργια. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  180,00 (εκατό ογδόντα ) 
 

 
Αρθρο: 62.10.41.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 3 x 2,5 mm². 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και 
μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U 
(μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού 
τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου . 
διατομής 3 x 2,5 mm². 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ:  4,60 (τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 102 (ΑΤΗΕ 9337.2.2)  Κωδ. Αναθεώρησης:  
Καλώδιο  τύπου  NYY διατομής 3 Χ 4 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 
σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σε σιδηροσωλήνα, 
με τις απαραίτητες συνδέσεις. (1 m) 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ. 
ΕΥΡΩ:  5,30 (πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 102.4 Κωδ. Αναθεώρησης:  
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 διατομής 5x2,5mm². 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ 
ΕΥΡΩ:  5,70 (πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 102.5 Κωδ. Αναθεώρησης:  
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  διατομής 5x4mm². 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 102. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ 



ΕΥΡΩ:  6,80 (έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 47 (ΑΤΗΕ 8774.6.4) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπωλικό διατ. 5 Χ 6 μμ2, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια 
και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κ.λ.π.) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου,τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκ/σης) και πλήρη εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο 
ΕΥΡΩ:  8,80 (οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 62.10.40.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής  3 x 1,5 mm². 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 
(πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, 
περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 
διατομής  3 x 1,5 mm² 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ:  2,30 (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 62.10.40.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 3 x 2,5 mm². 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 
(πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, 
περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 
διατομής 3 x 2,5 mm²  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ:  4,10 (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 46 (ΑΤΗΕ 8766.3.3) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  3 x 4 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 εγκατάστσης) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
Κωδ.Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο 
ΕΥΡΩ:  4,70 (τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 43 (8751.1.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής  1.5 mm2 χάλκινος πλαστικής επενδύσεως 
τοποθετούμενος  μέσα σε  σωλήνες, δηλαδή  προμήθεια και  προσκόμιση αγωγού και 
μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου 
και  εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών  μονώσεως για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 43 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  1,15 (ένα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 43 (8751.1.3) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 43 
Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής  2.5 mm2 χάλκινος πλαστικής επενδύσεως 
τοποθετούμενος  μέσα σε  σωλήνες, δηλαδή  προμήθεια και  προσκόμιση αγωγού και 
μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου 
και  εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών  μονώσεως για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 43 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  1,30 (ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 43 (8751.1.4) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, 
μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία   Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  1,55 (ένα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (8732.2.3) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , ΔιαμέτρουΦ 16mm ορατός  ή εντοιχισμένος,  
δηλαδή σωλήνας  με τα  απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  3,54 (τρία Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 8732.2.4 ΣΧ Φ23) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 23 ορατός ή εντοιχισμένος, δηλ. 
σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41. 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ 
ΕΥΡΩ:  4,13 (τέσσερα Ευρώ και δεκατρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 8733.2.4) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
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 Διαμέτρου 23 mm. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ. 
ΕΥΡΩ:  6,62 (έξι Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (8732.2.5) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών  πλαστικός ορατός ή εντοιχισμένος, σπιράλ  ΔιαμέτρουΦ 29mm  
με τά απαραίτητα πλαστικά , προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  4,67 (τέσσερα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 55 (ΑΤΗΕ 8036.9 ΣΧΕΤ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 
Σιδηροσωλήνας γαλβ. με ραφή Φ4" πάχους 4,5mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 μέτρων και μικροϋλικά (καννάβι, σκοινί, μίνιο κλπ) επι τόπου 
και εργασία πλήρους εγκ/σεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  31,50 (τριάντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 60.20.40.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ-5 
Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης 
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 
mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 mm. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης. 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις 
τεχνικών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους 
τοιχώματος όπως αναφέρεται παρακάτω. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση 
και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των 
σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 
mm. 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
ΕΥΡΩ:  12,50 (δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 



 
 

Αρθρο: ΗΛΜ 41(ΣΧ 3) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
Επίτοιχο πλαστικό κανάλι διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων ορθογωνικής διατομής ενδεικτικού 
τύπου  DLP Legrand με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (ακραία καλλύματα, ρυθμιζόμενες 
εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες κλπ), τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται 
για την τοποθέτηση του επί του τοίχου παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία διατομής 
12,5x20mm  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  3,17 (τρία Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά) 
 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (Σχ1) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
  Κανάλι πλαστικό διατομής 100x60 μμ αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. 
Περιλαμβάνεται και βαφή με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (rust primer) και μετά με εποξειδικό 
χρώμα επιλογής της επίβλεψης. Πλήρης κατασκευή σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ 
ΕΥΡΩ:  36,90 (τριάντα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (ΣΧ2) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
Κανάλι πλαστικό για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 100χ40 χιλ.,δηλ. προμήθεια 
και εγκατάσταση στον τόπο του έργου μαζί με τα μικροϋλικά του. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ.Μ 
ΕΥΡΩ:  15,20 (δεκαπέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 41 (Σχ4) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
Κανάλι πλαστικό διατομής 110x60 μμ αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. 
Περιλαμβάνεται και βαφή με διπλή αντισκωριακή επάλειψη (rust primer) και μετά με εποξειδικό 
χρώμα επιλογής της επίβλεψης. Πλήρης κατασκευή σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ:  37,50 (τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 42(ΑΤΗΕ Ν. 8741.Χ1.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Επίτοιχο πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων ορθογωνικής διατομής ενδεικτικού τύπου DLP 
Legrand λευκού χρώματος με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (ακραία καλύμματα, 
διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, συνδετικά καλύμματα, ρυθμιζόμενες εσωτερικές και 
εξωτερικές γωνίες, ρυθμιζόμενες επίπεδες γωνίες, διακλαδώσεις, ταυ κλπ), τα απαραίτητα 
εξαρτήματα για την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδωτών πριζών τηλεφώνου, τηλεόρασης κλπ, 
στηρίγματα και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως διαστάσεων 
80x35mm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μέτρο 
ΕΥΡΩ:  14,49 (δεκατέσσερα Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 65.80.40.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου. Εσχάρα πλάτους 100 mm. 



Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 
mm, ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), 
στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-
01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά 
που ενσωματώνονται.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
Εσχάρα πλάτους 100 mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο μήκους 
ΕΥΡΩ:  12,50 (δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 041 (ΣΧΕΤ6) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, στρογγυλό ή τετράγωνο, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου 
συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
σύνδεσης. ελαφρού τύπου, χωνευτό,  διαστάσεων έως 200x200mm 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ:  4,80 (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 (ΣΧ ΑΤΗΕ 8801.1.1  Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 
Διακόπτης πιεστικού κομβίου ενδ.τύπου mosaic της LEGRAND 10Α, 250V χωνευτός με το 
κυτίο, δηλαδή προμήθεια μετά των μικροϋλικών και ειδικών εξαρτημάτων στήριξης, 
εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  7,36 (επτά Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 ΣχΑΤΗΕ 8826.3.2  Κωδ. Αναθεώρησης:  
Ρευματοδότης σούκο ενδ.τύπου mosaic της LEGRAND εντάσεως 16Α, 2Π+Γ ασφάλειας, 250V 
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. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  7,13 (επτά Ευρώ και δεκατρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 (Σούκο) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 
Ρευματοδότης στεγανός ΣΟΥΚΟ με καπακι εγχώριος ορατός 16Α/250V με γείωση μετά των 
υλικών στεγάνωσης και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  7,63 (επτά Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 49 (Σούκο_UPS) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 
Ρευματοδότης στεγανός ΣΟΥΚΟ με καπακι εγχώριος ορατός 16Α/250Α κόκκινου χρώματος ως 
ένδειξη για σύνδεση με UPS με γείωση μετά των υλικών στεγάνωσης και της εργασίας πλήρους 
εγκατάστασης. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  7,65 (επτά Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) 



 
 

Αρθρο: 38.20 σχετ2 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 38.20 
Κατασκευή κολώνας από Ω.Σ. εξωτερικών διαστάσεων 0,50x0,50χ(Η=2,40) για τη σύνδεση με 
το δίκτυο της ΔΕΗ. 
Περιλαμβάνεται υλικά, μικρουλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή: 
Κολώνας από Ω.Σ. καθαρών εξωτερικών διαστάσεων 0,50x0,50χ(Η=2,40). 
Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 
α. Η εργασία για την εκσκαφή και ισοπέδωση του χώρου, απομάκρυνσης των προϊόντων 
εκσκαφής καθώς και τυχόν απαιτούμενης επανεπίχωσης.  
β. Σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10cm σε διάσταση κάτοψης 0,90χ0,70 
γ. Σκυρόδεμα C20/25 για την κατασκευή της ανωτέρω κολώνας καθαρού ύψους 2,40μ. 
δ. Οι απαιτούμενοι σιδηροί οπλισμοί κατηγορίας S500. Οι οπλισμοί που τοποθετούνται είναι: 
Κάτω #Φ12/15 και περιμετρικά της κολώνας (όρθια και οριζόντια μονή εσχάρα Φ12/15). 
ε. Όλοι οι απαιτούμενοι ξυλότυποι για την κατασκευή της κολώνας 
ζ. Η προμήθεια και η τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 3" πράσινης ετικέτας 
συνολικού μήκους 6μ. εκ των οποίων τα 2,4μ. θα αγκυρωθούν εντός του σκυροδέματος της 
βάσης. Ο σιδηροσωλήνας θα φέρει στην κορυφή τον προβλεπόμενο γάντζο για την σύνδεση με 
το δίκτυο της ΔΕΗ. 
η. Τα απαιτούμενα 2 σπιράλ εντός του όγκου διαμέτρου Φ50 (ένα για τη διέλευση της παροχής 
γειώσεως και ένα για τη διέλευση της παροχής ρεύματος) 
θ. Σωλήνας πλαστικός διαμέτρου Φ22 μήκους 3,40 μέτρων στηριζόμενος επί του σιδηροσωλήνα 
3" για τη διέλευση της παροχής ρεύματος της ΔΕΗ. 
Κωδικός αναθεώρησης: 
ΟΙΚ 3215 (20%), 3811(25%),3873 (30%) & ΗΛΜ 25 (25%) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ. 
ΕΥΡΩ:  450,00 (τετρακόσια πενήντα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 5 (5-40) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 
Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια γειώσεως κατά DIN 48852 S ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6300020, μήκους 2,0m και συνδεόμενων μεταξύ τους και με τα κιβώτια της 
ΔΕΗ με γυμνό χάλκινο αγωγό, διατομής 50 τ.χ. προστατευμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανιζε 
διαμέτρου 3/4". Το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι σταυροειδούς διατομής, κατασκευάσμένο από 
χάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο, με πάχος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 50mm. Οι 
εξωτερικές διαστάσεις της ράβδου είναι 5Χ5 cm. Το πάχος του ελάσματος είναι 3mm. Η ράβδος 
στο άνω σημείο πρέπει να έχει έλασμα διάτρητο για την προσαρμογή κατάλληλου συνδέσμου 
σύσφιξης του αγωγού γείωσης.  
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία τοποθετήσεως και συνδέσεως, με όλα τα 
απαραίτητα τυποποιημένα υλικά και ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.  
ΕΥΡΩ:  165,00 (εκατό εξήντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 14Χ2W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα led. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Είναι 
κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής σε 
απόχρωση Grey mat. Διαθέτει (14)  LED 2W.  Ο βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία 
είναι IP65. Λειτουργία στα 230V/50-60Hz, με ενσωματωμένο μετασχηματιστή 350mA, 
230V/24V.  



Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης του κιτίου εγκιβωτισμού του, η δαπάνη σύνδεσής του 
με τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  395,00 (τριακόσια ενενήντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 9W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό σώμα ανάδειξης διπλής δέσμης. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. 
Είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής 
βαφήςσε απόχρωση Grey mat. Η στεγανοποίησή του επιτυγχάνεται από σιλικονούχο λάστιχο 
υψηλής αντοχής και πυρίμαχο γυαλί προστασίας πάχους 3mm. Ο βαθμός προστασίας από σκόνη 
και υγρασία είναι IP65. Διαθέτει δυνατότητα φωτισμού προς δύο σταθερές κατευθύνσεις. 
Λειτουργία στα 230V/50Hz. με λαμπτήρα 9W. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης του κιτίου εγκιβωτισμού του, η δαπάνη σύνδεσής του 
με τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  99,00 (ενενήντα εννέα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (ΧΕΛΩΝΑ 9W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας". Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Είναι 
κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής σε 
απόχρωση Grey mat. Η στεγανοποίηση του πραγματοποιείται από τρεις (3) ανοξείδωτες βίδες 
allen, σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής και πυρίμαχο γυαλί προστασίας πάχους 3mm Ο 
βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι ΙΡ65. Λειτουργία στα 230V/50Hz. με λαμπτήρα 
9W. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης του κιτίου εγκιβωτισμού του, η δαπάνη σύνδεσής του 
με τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  34,00 (τριάντα τέσσερα ) 



 
 

Αρθρο: ΗΛΜ 60 ΑΤΗΕ Ν 8980.95.2.1  Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 
Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό ΙΡ 65 με ένα λαμπτήρα 40 W επίτοιχο πάνω από το νιπτήρα με 
γαλακτώδες κάλυμα  πλήρες δηλαδή προμήθεια προσκόμιση επί τόπου του έργου με τη λυχνία 
και σύνδεση με τα μικρουλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  70,33 (εβδομήντα Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (ΦΩΤ 4Χ18W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτής ή μή τοποθέτησης με σώμα και εμπρόστια κορνίζα από 
χαλυβδοέλασμα. Βαφή από ακρυλική πούδρα μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης με επξεργασία 
σταθεροποιημένη ως προς την ακτινοβολία UV, για την αποφυγή κιτρινίσματος. Κάλυμμα από 
οπάλ πρισματικό plexiglass και λυχνιολαβές από πολυκαρβονικό με μπρούτζινες επαφές. Φέρει 
προκαλωδιωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης και αφάλεια προστασίας 6,3 Α. Βαθμός 
προστασίας IP54 με τέσσερις λαμπτήρες 18 W. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης του κιτίου εγκιβωτισμού του, η δαπάνη σύνδεσής του 
με τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  195,00 (εκατό ενενήντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (Σχ. led 48W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό downlight χωνευτής τοποθέτησης με τρείς κεφαλές με led ισχύος 4.8W η κάθε μία. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη σύνδεσής του με τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, 
των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  220,00 (διακόσια είκοσι ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (Σχ. 4*54W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 
Φωτιστικο αναρτωμενης τοποθετησης αμεσου - εμμεσου φωτισμου με διαχυτη από πλεξιγκλας 
και 4 λαμπτηρες φθορισμου Τ5 54W.  Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας 
και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις κλπ όλων 
των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας 
εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη σύνδεσής του με τις τροφοδοτικές 
γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση 



της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και τα 
εγκεκριμένα σχέδια.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  400,00 (τετρακόσια ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (Σχ 1*70W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 
Φωτιστικο αναρτωμενης τοποθετησης τύπου καμπάνας στεγανο με ανταυγαστηρα αλουμινιου κι 
έναν λαμπτηρα αλογονου μεταλλου 70W. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη 
προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις 
κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της 
εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη σύνδεσής του με τις 
τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την 
παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Τ.Σ.Υ. και 
τα εγκεκριμένα σχέδια.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  300,00 (τριακόσια ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 60 (ΦΩΤ ΣΤΕΓ 2Χ58W) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 
Φωτιστικό σώμα στεγανό εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή 
εφαπτόμενα ή με σύστημα ανάρτησης (συρματόσχοινο - ντίζα). Η βάση του είναι 
κατασκευασμένη από άκαυστο πολυκαρμπονικό πλαστικό  αυτοσβαινόμενο και 
σταθεροποιημένο στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η βάση στήριξης των οργάνων έναυσης είναι 
κατασκευασμένα από χυτό χάλυβα βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. Υψηλή θερμική 
και μηχανική αντοχή ενώ ο βαθμός στεγανότητάς του είναι IP65. Λειτουργία στα 230V/50-60 Hz 
με ενσωματωμένη πλήρη ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη Control Gear  
με δύο λαμπτήρες 58W.. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου με τις εκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 
παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης του κιτίου εγκιβωτισμού του, η δαπάνη σύνδεσής του 
με τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια.  
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  47,00 (σαράντα επτά ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Σχ1) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός (γενικός) πίνακας διαστάσεων (cm) 60/85 από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά θύρας, 
προστασίας ΙΡ30 με 2 στήλες, 5 σειρές , 19 στοιχεία /σειρά, με τα όργανά του, δηλαδή: 
ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες πορσελάνης 25/2 Α για αναχώρηση   (4 τεμ) και 1 αποζεύκτη 
φορτίου-ράγας DIN-1-πολικός (20 Α), 2 τεμ. αποζεύκτη φορτίου-ράγας DIN-3-πολικός(32 Α ), 1 
τεμ.  αποζεύκτη φορτίου - ράγας  DIN-1-πολικός (20 Α),1τεμ. αποζεύκτη φορτίου-ράγας DIN-3-
πολικός (16 Α ), 1 τεμ. ασφάλεια κοχλιωτή συστήματος DIAZED, 1- πολική ( 25A), 2 τεμ. 
ασφάλεια κοχλιωτή συστήματος DIAZED, 3- πολική ( 63A), 2 τεμ. ασφάλεια κοχλιωτή 
συστήματος DIAZED, 3- πολική ( 25A), 1 τεμ. διακόπτη ισχύος κλειστού τύπου-σταθερός-



θερμομαγνητική μονάδα-προστασίας διαρροής προς γη -3-πολικός (160 Α), 1τεμ. ενδεικτική 
λυχνία για αναχώρηση (500 V) ,1 τεμ. ενδεικτική λυχνία με ασφάλειες πορσελάνης 25/2 Α  για 
αναχώρηση, 2 τεμ. Μικροαυτόματος – χαρακτηριστική απόζευξη C-6KA -1-πολικός (20 A), 11 
τεμ. μικροαυτοματος – χαρακτηριστική απόζευξη C-6KA -1-πολικός (10 A), 12 τεμ. 
μικροαυτοματος – χαρακτηριστική απόζευξη B-6KA -1-πολικός (10 A), 1  τεμ. μικροαυτοματος 
– χαρακτηριστική απόζευξη B-6KA -1-πολικός (20 A), 2 τεμ. μικροαυτοματος – χαρακτηριστική 
απόζευξη B-6KA -3-πολικός (20 A), 1 τεμ. αντικεραυνικού με απαγωγό υπερτάσεων – τύπου 
1/τύπου 2-4-πολικός, 1 τεμ. με τρεις ενδεικτικές λυχνίες με τηκτές ασφάλειες 25/2 Α στις 
μπαρες,1 τεμ. με τρία άμετρα, ράγας DIN, απευθείας συνδεδεμένα και 1 τεμ. χειροκίνητο 
εκκινητής με θερμική και μαγνητική προστασία. (32 Α ). Μετά των στηριγμάτων του οπών 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικών και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό 
χρώμα, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών 
αφίξεως και αναχωρήσεως των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  1.150,00 (ένα χιλιάδες εκατό πενήντα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Σχ2) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων (cm) 30/52 από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά θύρας, 
προστασίας ΙΡ30 με 1 στήλη,  με 3 σειρές και 12 στοιχεία /σειρά  και 1 τεμ. διακόπτη διαρροής – 
κατηγορία AC -  ΙΔn=30Ma - 4 πολικός ,    (25 Α) 14 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής 
απόζευξης Β – 6Ka -1- πολικός (16A), 9 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 
6Ka -1- πολικός (10A), 20 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka -3- 
πολικός (20A), και 1 τεμ. με τρεις ενδεικτικές λυχνίες στις μπάρες (230V). Μετά των 
στηριγμάτων του οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων 
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικών και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με 
μεταλλικό χρώμα, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της 
εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών 
γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  450,00 (τετρακόσια πενήντα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Σχ3) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων (cm) 30/55  από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά θύρας, 
προστασίας ΙΡ30 με 1 στήλη με 3 σειρές και 12 στοιχεία/σειρά  με 1 τεμ. διακόπτης διαρροής – 
κατηγορίας  AC – ΙΔn=30mA πολικός, 1 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης C -
6Ka - 1- πολικός (16A), 8 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης C -6Ka – 1 - 
πολικός (10A), 1 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β -6Ka – 3 - πολικός 
(32A), 9 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β -6Ka – 1 - πολικός (16A), 11 τεμ. 
μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β -6Ka – 1 - πολικός (10A), και 1 τεμ. με τρεις 
ενδεικτικές λυχνίες στις μπάρες (500 V). Μετά των στηριγμάτων του οπών εισόδου και εξόδου 
των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικών 
και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό χρώμα, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση 
και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του 
πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως των δοκιμών κλπ 
για παράδοση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  455,00 (τετρακόσια πενήντα πέντε ) 



 
 

Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Σχ4) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων (cm) 30/40 από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά θύρας, 
προστασίας ΙΡ30 με 1 στήλη με 2 σειρές και 12 στοιχεία /σειρά  και 1 τεμ. διακόπτη διαρροής – 
κατηγορία AC -  ΙΔn=30Ma - 2 πολικός , 1τεμ. ενδεικτική λυχνία για αναχώρηση (500 V), 1 τεμ. 
ενδεικτική λυχνία στις μπάρες (500 V), 1 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης C – 
6Ka -1- πολικός (10A), 2 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka -1- 
πολικός (10A), 2 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka -1- πολικός (16A), 
1 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka -1- πολικός (20A), 1 τεμ. 
μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka -2- πολικός (16A), και 1 τεμ. 
μονοφασικός μετρητής ενεργείας – απευθείας σύνδεσης (40 Α). Μετά των στηριγμάτων του 
οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικών και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό 
χρώμα, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών 
αφίξεως και αναχωρήσεως των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  440,00 (τετρακόσια σαράντα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Σχ5) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων (cm) 30/60 από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά θύρας, 
προστασίας ΙΡ30 με 1 στήλη, με 3 σειρές και 12 στοιχεία/σειρά με 1 τεμ. διακόπτη διαρροής – 
κατηγορία AC – ΙΔn=Ma – 4 –πολικός, 1 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης C – 
6Ka -  πολικός (16 A), 3 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης C – 6Ka – 1- 
πολικός (10 A), 3 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka – 1- πολικός (16 
A), 9 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka – 1- πολικός (10 A), 1 τεμ. 
μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka -  3-πολικός (20 A),  και 1 τεμ. με τρεις 
ενδεικτικές λυχνίες στις μπάρες (500 V). Μετά των στηριγμάτων του οπών εισόδου και εξόδου 
των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικών 
και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό χρώμα, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση 
και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του 
πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως των δοκιμών κλπ 
για παράδοση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  400,00 (τετρακόσια ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 52 (Σχ6) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων (cm) 30/68 από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά θύρας, 
προστασίας ΙΡ30 με 1 στήλη, με 4 σειρές 12 στοιχεία/σειρά με διακόπτη διαρροής – κατηγορία 
AC – ΙΔn=30 mA – πολικός με 1 τεμ. μεταγωγικού διακόπτη φορτίου 125 Α χειροκίνητης 
λειτουργίας Ι-Ο-ΙΙ – πολικός   (40 Α), 1 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 
6Ka – 1 - πολικός      (10 A), 22 τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka – 1 
- πολικός      (16 A), 1τεμ. μικροαυτόματος – χαρακτηριστικής απόζευξης Β – 6Ka – 3 -πολικός      
(40 A), και 1 τεμ με τρεις ενδεικτικές λυχνίες στις μπάρες (500 V). Μετά των στηριγμάτων του 
οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικών και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό 
χρώμα, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας 



εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακα, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών 
αφίξεως και αναχωρήσεως των δοκιμών κλπ για παράδοση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  550,00 (πεντακόσια πενήντα ) 
 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (HDPE Φ32-50) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστικός σωλήνας δικτύου ύδρευσης - άρδευσης, από υψηλής πυκνότητας δικτυωμένο 
πολυαιθυλένιο (HDPE), 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100), πίεσης λειτουργίας 10 atm, εξωτερικής 
διαμέτρου Φ 32 mm, μέσα σε ανάλογο σωλήνα προστασίας από υψηλής πυκνότητας δικτυωμένο 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου Φ 50 mm, 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100), πίεσης λειτουργίας 
10 atm, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, με όλα τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά και τα 
μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και 
δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ:  6,00 (έξι Ευρώ ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 110 (ΣΧ 9.000btu) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 110 
Για την προμήθεια, την πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση ενός κλιματιστικού επίτοιχου inverter, 
απόδοσης 9.000 btu (ψύξη), αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου και ποιότητας  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  670,00 (εξακόσια εβδομήντα ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 110 (ΣΧ 12.000btu) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 110 
Για την προμήθεια, την πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση μιάς κλιματιστικής μονάδας επίτοιχης 
inverter, (SPLIT) απόδοσης 12.000 btu (ψύξη), αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου και 
ποιότητας 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  720,00 (επτακόσια είκοσι ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 33 (Ν.ΣΧΕΤ.ΑΤΗΕ8557.2) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 
Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα ψυξης-θερμανσης,διαιρούμενου τύπου (SPLIT) inverter 
αποτελουμενα απο την εξωτερικη αεροψυκτη συμπυκνωτικη μοναδα (Συμπιεστης-ανεμιστηρες) 
και την εσωτερικη εξατμιστικη μοναδα (ανεμιστηρες-θερμοστατης χωρου-φιλτρα αερα-δοχειο 
συμπυκνωματων-αυτοματισμους κλπ),  με ελάχιστη ψυκτική ισχύ 24.000 btu/h και θερμική ισχύ 
24.500  btu/h  
Δηλ. προμήθεια μεταφορά επι τόπου του έργου ,εργασία εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  1.200,00 (ένα χιλιάδες διακόσια ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 33 _Κασετα_(Ν.ΣΧΕΤ.ΑΤΗΕ8557.2) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 
Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ψυξης-θερμανσης,διαιρούμενου τύπου 
(SPLIT) inverter αποτελουμενα απο την εξωτερικη αεροψυκτη συμπυκνωτικη μοναδα 
(Συμπιεστης-ανεμιστηρες) και την εσωτερικη εξατμιστικη μοναδα (ανεμιστηρες-θερμοστατης 



χωρου-φιλτρα αερα-δοχειο συμπυκνωματων-αυτοματισμους κλπ),  με ελάχιστη ψυκτική ισχύ 
24.000 btu/h και θερμική ισχύ 24.500  btu/h  
Δηλ. προμήθεια μεταφορά επι τόπου του έργου ,εργασία εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  1.800,00 (ένα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 29 ΣΧ1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 
Σιδηροκατασκευές από μορφοσίδηρο 'η λαμαίνα μαύρη 'η λάμες οποιουδήποτε σχήματος και 
διατομής διαμορφούμενη σε αναρτήρες θερμαντήρων, μεταλλακτών, κλιματιστικών μονάδων, 
σωλήνων κλπ ή σε στηρίγματα συσκευών ή εξαρτημάτων εγκατάστασης. Ητοι μορφοσίδηρος και 
υλικά,μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένης και της διάνοιξης οπών, κα 
κατασκευή αγκυρώσεων σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιογραμμο 
ΕΥΡΩ:  3,95 (τρία Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 39 (ΕΞΑΕΡ WC) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 
Εξαεριστήρας μπάνιου για εγκατάσταση σε σωλήνα PVC Φ100, για εξαγωγή αέρα. 
Κατασκευασμένος από υλικό ABS, προστασίας IP44, με αυτόματες περσίδες ώστε να μην 
επιτρέπεται η ροή του αέρα όταν δεν είναι σε λειτουργία. Με διάμετρο οπής 10 εκατοστά, 
παροχής 70 m3/h. Με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο εξάρτημα χρονικής καθυστέρησης ώστε να 
καθυστερεί η διακοπή της λειτουργίας του. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή οροφή. 4ηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  58,00 (πενήντα οκτώ ) 
 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 19 (8201.1.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
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 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 
ΕΥΡΩ:  47,51 (σαράντα επτά Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 19 (8202.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
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  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ. 
ΕΥΡΩ:  79,81 (εβδομήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 59 (8984) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ_59 
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα, τύπου "EXIT", ή και με βέλος πορείας για επίτοιχη τοποθέτηση με 
λαμπτήρα Φθορ. 6W ή LED. Δηλαδή 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 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  56,31 (πενήντα έξι Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 62 (Πιν Διευθυνσ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
Κεντρικός πίνακας Πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος, analog addressable, εντός 
καταλλήλου κυτίου για επίτοιχη τοποθέτηση. Το πίσω μέρος του κυτίου και η πόρτα είναι από  
ατσάλι με υποδομή για ηλεκτρικές συνδέσεις αγωγών στα πλάγια και στο πάνω μέρος. Ο πίνακας 
θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση του, συντήρησή του και 
μελλοντική επέκτασή του. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι: 
 
 με βαθμό προστασίας IP 30, για  έως 100 σημεία (ανιχνευτές, μπουτόν, Ι/Ο modules) 
 με δυνατότητα δικτύωσής του σε δίκτυο πινάκων,  
 με δυνατότητα 6 ή περισσότερων διευθυνσιοδοτούμενων απομονωτών (isolators),  
 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και standards (EN54  Parts 2 & 4),  
 συσσωρευτές μολύβδου 12V / 7 ή 7,2Ah (ενσωματωμένους ή εντός εξωτερικού μεταλλικού 
ερμαρίου) ικανούς για να λειτουργήσουν το σύστημα πυρανίχνευσης του κάθε πίνακα, για 
περισσότερο από 30 min,  
 με ενδεικτικά λειτουργίας / κατάστασης και κομβία χειρισμού,  
 με φωτιζόμενη οθόνη LCD,  
 με αυτόματο τηλεφωνητή,  
 με δυνατότητα να διαβάζει τον βρόχο και να αναγνωρίζει όλα τα εγκατεστημένα υλικά 
(ανιχνευτές, κομβία, modules),  
 με γλώσσα λογισμικού στα ελληνικά (ή ως δεύτερη επιλογή στα αγγλικά),  
 με δυνατότητα καθορισμού ονομασίας εξαρτημάτων από τον χρήστη,  
 με δυνατότητα σύνδεσης και τοποθέτησης θερμικού εκτυπωτή,  
 με δυνατότητα σύνδεσης και συμβατικών εξαρτημάτων,  
 με δυνατότητα σύνδεσης αμφίδρομου υποπίνακα αναμετάδοσης και προγραμματισμού αλλά και 
λογισμικού για σύνδεση με Η/Υ,  
 με τροφοδοσία 230Vac/50Hz, με κατανάλωση <100 VA,  
 με προστασίες έναντι βραχυκυκλώματος, υπερτάσεως, υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης,  
  
Με κεντρική μονάδα (CPU) που επικοινωνεί, παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις άλλες πλακέτες 
του πίνακα. Μετακίνηση, αποσύνδεση ή βλάβη οποιασδήποτε πλακέτας του πίνακα ανιχνεύεται 
και αναφέρεται από το CPU. Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει επίσης ρολόι αληθινού   χρόνου 
και serial interface RS232. Η διάταξη θα περιλαμβάνει οθόνη , φωτεινές ενδείξεις LEDS. Επίσης 
περιλαμβάνει πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό. Τέλος περιλαμβάνει κομβία για : 
ΣΙΩΠΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΛΥΧΝΙΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ. Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά σημεία 
είναι ενσωματωμένο στον πίνακα ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα CE. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  1.800,00 (ένα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ_62_ΦΑΡΟΣΕΙΡ(Διευθυνσ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
Η φαροσειρήνα θα πρέπει συνεργάζεται με ποικιλία μονάδων ηχητικο-οπτικών ενδείξεων 
Ευρωπαικού τύπου, που διαθέτουν πλήρη σειρά συμβατικών και να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΕΝ54 Part 3. Θα πρέπει να περιλαμβάνει σειρήνα και φλας αλλά και βάση 



με προστασία ΙΡ66 και να είναι με διευθυνσιοδοτημένη μορφή για την εύρυθμη λειτουργία της 
με πίνακας Πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενο. Θα πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα CE. 
Ειδικότερα θα πρέπει να είναι με: 
 Διακριτικό σχήμα χαμηλού προφίλ, που ακουστικά είναι λίαν αποδοτικός παράγοντας, 
με υψηλή ένταση σε χαμηλά επίπεδα ρεύματος 
 800Hz συνεχής τόνος, 103dB (A) στο 1 μέτρο, 18mA 
 2400Hz συνεχής τόνος, 106dB (A) στο 1 μέτρο, 21mA 
 Eνσωματωμένος εξασθενητής, που μειώνει την ένταση κατά 15dB (A) και το ρεύμα κατά 
10mA 
 Ευρυγώνια, ομοιόμορφη διασκόρπιση του ήχου, εξασφαλίζοντας καλή ακουστική προς 
όλες τις κατευθύνσεις 
 Οι σειρήνες μπορούν να εγκατασταθούν είτε οριζόντια, είτε κάθετα για μέγιστη ευελιξία 
κατά την εγκατάσταση 
 Είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ABS για καλαισθησία στην εμφάνιση και 
αντίσταση στα κτυπήματα. Διατίθεται σε κόκκινο ή λευκό χρώμα 
 Στερεά κατασκευή με στερεού τύπου ηλεκτρονικά, προστατευόμενα από ζημιά κατά την 
εγκατάσταση 
 Προστασίας  ΙΡ66  
 θερμοκρασία λειτουργίας από -200 έως +600C, για διευθυνσιοδοτημένες σειρήνες 
 Υγρασία 93% στους 550C, με επίτοιχη βάση 
 Οι ήχοι είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των BS 5839 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  145,00 (εκατό σαράντα πέντε ευρώ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 62 (Ανιχν_Διευθυνσ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
Ανιχνευτής καπνού με την βάση του. Οι ανιχνευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 
φωτοηλεκτρική αρχή για την μέτρηση πυκνότητας καπνού και να στέλνουν στον πίνακα, κατόπιν 
εντολής αυτού, πληροφορίες σχετικές με το αναλογικό ύψος της πυκνότητας καπνού. Να 
συνδέονται με καλώδιο σ' ένα από τους βρόγχους του κεντρικού πίνακα και να φέρουν βάση για 
τοποθέτηση στην οροφή. Να έχουν την δυνατότητα ελέγχου τους κατά τον οποίο δημιουργούν 
κατάσταση συναγερμού και να τον αναφέρουν στον κεντρικό διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα 
Πυρανίχνευσης. Να έχουν  φωτεινή ένδειξη για συναγερμό και τάση. Σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας οι φωτεινές ενδείξεις να αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι ο ανιχνευτής λειτουργεί 
κανονικά και είναι σε κανονική επικοινωνία με τον πίνακα. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να 
σταθεροποιεί την φωτεινή ένδειξη ώστε να ανάβει συνεχώς, σε περίπτωση συναγερμού. Ο 
ανιχνευτής τέλος, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης φωτεινού απομακρυσμένου 
επαναλήπτη στην βάση του. Οι ανιχνευτές θα πρέπει να κρατούν μνήμη του τελευταίου 
συμβάντος που θα μπορεί να αλιευθεί με ειδικό λογισμικό ώστε να κάνει την ανεύρεση βλάβης 
πιο σύντομη . Θα πρέπει να μπορούν να προγραμματισθούν ως προς την ευαισθησία τους για την 
πιο ομαλή λειτουργία του συστήματος . Θα πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα CE. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  60,00 (εξήντα ευρώ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ_49_ΧΚ (Διευθυνσ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 
Χειροκίνητο κομβίο συναγερμού κατάλληλο για σύνδεση με το κέντρο σήμανσης κίνδυνου 
πυρκαγιάς (διευθυνσιοδοτούμενο), επίτοιχο με κόκκινο περίβλημα, θυρίδα με κλειδαριά, 
ενδεικτική λυχνία alarm και προστατευτικό κρύσταλλο το οποίο αντικαθίσταται μετά την χρήση. 
Ο χειρισμός του κομβίου είναι δυνατός μόνο μετά την θραύση του κρυστάλλου με αυτόματη 
επαναφορά στην θέση ετοιμότητας με το άνοιγμα και κλείσιμο της θύρας, σύμφωνα με τα 



πρότυπα ΕΝ 54.Ο κατευθυντικός σταθμός αναγγελίας συμπεριλαμβάνει και την βάση του. Θα 
πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τον πίνακα και να στέλνει δεδομένα που αντιπροσωπεύουν την 
κατάσταση του χειροκίνητου διακόπτη. Ο σταθμός να διαθέτει κλειδί επανένταξης που είναι το 
ίδιο με το κλειδί του πίνακα πυρανίχνευσης. Θα πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα CE. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  80,00 (ογδόντα ευρώ ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 47 (LiYCY 4*1,5) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 
Καλώδιο τύπου LiYCY, χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (εντός των κυτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης ) πλήρους εγκαταστάσεως 
θωρακισμένο διατομής 4Χ1.5 mm2 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  5,10 (πέντε Ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ8204.1_ΣΧΕΤ Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ_20 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη  ή χωνευτή, τύπου S1 (κατά DIN 14461), περιλαμβάνομένου 
σιδηρούν κιβώτιο μετά της ατράκτου περελίξεως, με ενα πυροσβεστικό κρουνό διαμέτρου 2 ins 
με ταχυσύνδεσμο Φ 1 & 3/4 ins από αλουμίνιο, ενός αυλού ρυθμιζόμενου, με ελαστικό σωλήνα 
μήκους 20,00 m ο οποίος θα είναι επενδεδυμένος από PVC και εγκεκριμένος από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, και με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα (μετά την σύμφωνη 
γνώμη της υπηρεσίας), πλήρης, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου με την εργασία 
συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  481,30 (τετρακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 11 (Βαν 1 1/2") Κωδ. Αναθεώρησης:  
Βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη σφαιρική διαμέτρου Φ 1 1/2" βαρέως τύπου, με λαβή, με τα 
μικροϋλικά συνδέσεως επί τόπου του έργου και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
δοκιμών. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΜ 
ΕΥΡΩ:  25,00 (είκοσι πέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 11 (1 1/4'') Κωδ. Αναθεώρησης:  
Βαλβίδα (βάννα) σφαιρική ορειχάλκινη, πίεσης λειτουργίας έως 10 at  διαμέτρου 1 1/4'' με τις 
μούφες σύνδεσης κλπ, τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  20,61 (είκοσι Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 11 (Βαν 1") Κωδ. Αναθεώρησης:  
Βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη σφαιρική διαμέτρου Φ 1" βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως επί τόπου του έργου και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 



Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  18,63 (δεκαοκτώ Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 11 ΣΧΤ ΑΤΗΕ 8125.1.4 Κωδ. Αναθεώρησης:  
  Βαλβίδα αντεπιστροφης Φ 1 1/4" με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  14,56 (δεκατέσσερα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 11 (Α-ΕΞ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Αυτοματο εξαεριστικό, πλήρως  τοποθετημένο  σε  εγκατάσταση σε  σωλήνα, 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία διανοίξεως και 
ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  18,47 (δεκαοκτώ Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 11 (8138.4.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος   ,  με  τα  μικροϋλικά, υλικά σύνδεσης και  την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.  Επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος επί νιπτήρα, διαμέτρου  1/2" 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 
ΕΥΡΩ:  11,65 (έντεκα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 4 (ΑΤΗΕ Ν8604.64.10.1) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Διανομέας ύδρευσης ορειχάλκινος με διακόπτη 14 αναχωρήσεων πλήρως εγκατεστημένος σε 
δίκτυο ύδρευσης με όλα τα απαραίτητα υλικά 14 αναχωρησέων, δηλαδή προμήθεια, 
εγκατάσταση, παραδοτέος για λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  263,45 (διακόσια εξήντα τρία Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 4 (ΑΤΗΕ Ν. 8604) Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ_4 
Επίτοιχος πίνακας υδροληψίας μεταλλικός με καπάκι διαστάσεων 45x80cm με δύο ζεύγη 
στηριγμάτων για την τοποθέτηση των διανομέων ζεστού και κρύου νερού ύδρευσης ή συλλεκτών 
θέρμανσης, τοποθετημένος εντός του τοίχου με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, βάννες 
τσιμεντοκονία, κλπ, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  135,00 (εκατό τριάντα πέντε ) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ 8141.2.2Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ_13 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins. 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  50,36 (πενήντα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 24 ΣΧΕΤ1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 
Ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελούμενος από 2 συλλέκτες επιφάνειας έκαστου 2m2 και το boiler 
τριπλής ενέργειας χωρητικότητας 160lt, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Το πλαίσιο των συλλεκτών είναι κατασκευασμένο από ανοδιομένο αλουμίνιο, το κρύσταλλο 
είναι αντιθαμβωτικό και ασφαλείας (άθραυστο) ενώ οι εσωτερικές σωληνώσεις είναι από χαλκό. 
Το boiler έχει εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη 
ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη και διαθέτει εσωτερική σερπαντίνα για την δυνατότητα 
σύνδεσής του με το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου. Δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση διενέργεια ελέγχων και παράδοση σε λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  1.300,00 (ένα χιλιάδες τριακόσια ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 24 ΑΤΗΕ 8256.1.2 Κωδ. Αναθεώρησης:  
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, χωρητικότητας 10 l και ισχύος 2000 W, κατάλληλος για πίεση 
λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας 
και ρύθμισης όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή 
θερμοσίφωνας με τα όργανα του, και τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεση. 
Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης επί τόπου και η εργασία τοποθέτησης 
και πλήρους εγκατάστασης.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: TEM 
ΕΥΡΩ:  109,33 (εκατό εννέα Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 ΑΤΗΕ Ν9321.1.8.1 Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (VΡΕ) Φ18mm, για εγκαταστάσεις ύδρευσης, για 
ενδοδαπέδια τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένου του κυματοειδούς προστατευτικού σωλήνα. 
Δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ. 
ΕΥΡΩ:  4,90 (τέσσερα Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 40 (ΑΤΗΕ Ν8539.64.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Θερμομονωτικοί σωλήνες πάχους 13 και Φ28 από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ κλειστής 
κυταρρικής δομής με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0.037w/mK στους =10οC κατά 
DIN52612, με συντελεστή στην εισχώρηση των υδρατμών μ>3000 και πυρασφάλεια class 1 και 
πιστοποίηση ISO, με θερμοκρασίες εφαρμογής από 0 έως 105οC, για μόνωση σωληνώσεων 
ζεστου νερού, δηλαδή προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ 
ΕΥΡΩ:  4,85 (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν8041.6.1) Κωδ. Αναθεώρησης:  



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. Διαμέτρου 25 mm 
πάχους τοιχώματος 4,2mm. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  8,20 (οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν8041.7.1 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ_8 
Σωλήνας pp-r 32x4,4 τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολήσεως, δηλαδή σωλήνας pp-r, σύνδεσμοι, τάυ 
κ.λ.π. επί τόπυ και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εξωτ. διαμέτρου 32 mm, 
πάχους τοιχώματος 4,4 mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  10,96 (Δέκα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν8041.8.2 Κωδ. Αναθεώρησης:  
Σωλήνας pp-r 40x5,5 τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολήσεως, δηλαδή σωλήνας pp-r, σύνδεσμοι, τάυ 
κ.λ.π. επί τόπυ και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως εξωτ. διαμέτρου 40 mm, 
πάχους τοιχώματος 5,5 mm. 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 008  100%  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 
ΕΥΡΩ:  14,56 (δεκατέσσερα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΣΧΤ ΑΤΗΕ8066) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης, εσωτερικών διαστάσεων 40 Χ 40cm, πλήρης. Στην 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. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  155,50 (εκατό πενήντα  πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 30 (ΣΧΕΤ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά της δεξαμενής επί τόπου του έργου, τα υλικά διαμόρφωσης της βάσης έδρασης και 
την εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο. Χωρητικότητας 2,0 m3. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 30. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  347,00 (τριακόσια σαράντα επτά ) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ 8103.2 Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ_12 



Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων 
από ορείχαλκο και των μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε 
φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως  Διαμέτρου 3/4". 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  32,13 (τριάντα δύο Ευρώ και δεκατρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 21 (4m3/h, 40ΜΣΥ) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 
Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, δύο ηλεκτροκίνητων αντλιων (οι κινητήρες των 
αντλιών θα έχουν ενσωματωμένο inverter) παροχής κάθε αντλίας  4m3/h και μανομετρικού 40 
ΜΣΥ πάνω σε ενιαία βάση, πλήρες με πίνακα αυτοματισμού αλλαγής και ταυτόχρονη λειτουργία 
των αντλίων, προστασία ξηράς λειτουργίας, (συμπεριλαμβανομένων: πιεζοστάτες, 
αντικραδασμικά, βάννες φίλτρου νερού, μανόμετρο ρακόρ σύνδεσης με τα δίκτυα, αλλά και τις 
απαιτούμενες βαλβίδες αντεπιστροφής, κλπ.) και δοχείο μεβράνης 100lt, συνδεδεμένο με 
ευκαμπτο σωλήνα, κατα τα αλλα σύμφωνα με την τεχνική Προδιαγραφη του υλικού. Γενικότερα 
το συγκρότημα θεωρείται πλήρες με τις βάννες, αντεπίστροφες βαλβίδες, όργανα ελέγχου 
(μανόμετρα) και αυτοματισμού, διακόπτη ροής, καθώς και τον πίνακα ισχύος και αυτοματισμού, 
έτοιμο για εγκατάσταση, σύνδεση στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος (περιλαμβάνονται 
και οι απιοειδείς διακόπτες της δεξαμενής νερού), δηλαδή προμήθεια  προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος,  με κάθε μικροϋλικό και 
εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση, δοκιμών και παράδoση σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  3.100,00 (τρία χιλιάδες εκατό ευρώ ) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 28 ΑΤΗΕ 8474.1 (ΣΥΣ. ΑΥΤ. ΠΛΗΡΩΣΗΣ)  Κωδ. Αναθεώρησης:  
Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1/2΄΄ (με 
μανόμετρο) δηλ. προμήθεια,προσκόμιση,εγκατάσταση,ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  102,93 (εκατό δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 29 (ΑΤΗΕ Ν8217) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ_29 
Γιά την κατασκευή μιας παροχής ύδρευσης συμπεριλαμβανομένου του φρεατίου του μετρητή 
(τσι/του 33Χ33 και το χυτοσιδηρού καλύμματος) και της παροχής ύδατος (υδρόμετρο) 
κατάλληλης διατομής, πλήρες. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμηση, και κάθε εργασία σύνδεσης 
προς το δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  243,22 (διακόσια σαράντα τρία Ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) 
 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.9ΣΧΕΤ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
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. 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ. 
ΕΥΡΩ:  27,53 (είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ 8042.1.7) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστικός σωλήνας Φ 100 mm από PVC, πιέσεως λειτουργίας  6 atm,  για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα 
άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτλύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. (καμπύλες, ταυ, ημιταυ, συστολες, S, Y, κλπ) καθώς και των υλικών 
συνδεσεως, στηρίξεως και της εργασίας πλήρους εγκαταστασεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  23,47 (είκοσι τρία Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ 8042.1.5) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστικός σωλήνας Φ 75 mm από PVC, πιέσεως λειτουργίας  6 atm,  για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα 
άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτλύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. (καμπύλες, ταυ, ημιταυ, συστολες, S, Y, κλπ) καθώς και των υλικών 
συνδεσεως, στηρίξεως και της εργασίας πλήρους εγκαταστασεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  17,60 (δεκαεπτά Ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (σχΑΤΗΕ 8042.1.3) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστικός σωλήνας Φ 50 mm από PVC, πιέσεως λειτουργίας  6 atm,  για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα 
άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτλύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. (καμπύλες, ταυ, ημιταυ, συστολες, S, Y, κλπ) καθώς και των υλικών 
συνδεσεως, στηρίξεως και της εργασίας πλήρους εγκαταστασεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  12,79 (δώδεκα Ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) 
 

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

 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 15 σχ. Κωδ. Αναθεώρησης:  



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 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  1.200,00 (ένα χιλιάδες διακόσια ) 

 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 8169.1.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης μήκους 0.60m, δηλαδή υλικά καί μικρο"υλικά επί τόπου καί 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Κωδικός Αναθέωρησης: ΗΛΜ 13 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ. 
ΕΥΡΩ:  16,56 (δεκαέξι Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) 
 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ 8178.1.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Χαρτοθήκη πλήρης, επιχρωμιωμένη, με καπάκι. Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. επιχρωμιωμένη, με καπάκι.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  19,19 (δεκαεννέα Ευρώ και δεκαεννέα λεπτά) 
 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 14 (ΑΤΗΕ 8178.1.1) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Θήκη για χαρτί (WC) πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  επιχρωμιωμένη απλή. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  9,15 (εννέα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) 
 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 8174) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  31,70 (τριάντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 13 (Σχετ. 1) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Καπέλο σωλήνα εξαερισμού, δηλ. υλικά μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
και παράδοση σε λειτουργία.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ. 
ΕΥΡΩ:  6,31 (έξι Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) 



Αρθρο: ΑΤΗΕ 8141.3.1  Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ_13 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  νεροχύτη - Διαμέτρου 3/8 ins. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
 
ΕΥΡΩ:  77,27 (εβδομήντα επτά Ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) 

 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ 8165.2.1)  Κωδ. Αναθεώρησης:  
 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 Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
 
ΕΥΡΩ:  222,68 (διακόσια είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) 

 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ 8166.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
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 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
 
ΕΥΡΩ:  47,43 (σαράντα επτά Ευρώ και σαράντα τρία λεπτά) 
 
 
Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν8182 Κωδ. Αναθεώρησης:  
Νιπτήρας πορσελάνης ένθετος (OVALUX), πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα), πώμα με 
άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  Διαστ. 42 Χ 56 cm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 017 100,00%  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ. 
 
ΕΥΡΩ:  189,25 (εκατό ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) 

 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8051 Κωδ. Αναθεώρησης:  
Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου), λεκάνη  και  υλικά  
στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων που περιλαμβάνει και το δοχείο πλύσης.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
 
ΕΥΡΩ:  254,81 (διακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) 
 
 



Αρθρο: ΗΛΜ 18 (8179.2) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, πλήρες, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. Χρώματος λευκού. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ 
ΕΥΡΩ:  20,70 (είκοσι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 8 (Σχετ.ΑΤΗΕ 8046) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Σιφώνι δαπέδου WC με την σχάρα και τα υλικά - μικροϋλικά συγκόλησης, σύνδεσης και 
στερεώσεως επι τόπου του έργου, εργασία πλήρους τοποθέτησης και δοκιμών και παράδοση σε 
λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ. 
ΕΥΡΩ:  44,68 (σαράντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) 

 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 9307.Χ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 50Χ50 cm και βάθους 80 cm, από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με 
χυτοσιδηρούν κάλυμμα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, 
κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών 
καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με 
σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm και θα έχει στο κέντρο οπή αποστράγγισης.  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 10. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ. 
ΕΥΡΩ:  165,00 (εκατό εξήντα πέντε ) 

 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 13 (πιγκαλ) Κωδ. Αναθεώρησης:  
Πλαστικό βουρτσάκι καθαρισμού και πλαστικό καλαθάκι αχρήστων λεκάνης αποχωρητηρίου  
δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου 
Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  33,60 (τριάντα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 13 (καδος) Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 
   Πλαστικός κάδος απορριμμάτων νιπτήρα  και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Κωδικός 
Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ:  12,00 (δώδεκα ) 
 
 
Αρθρο: ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ Ν8066.ΥΔΡ.3) Κωδ. Αναθεώρησης:  
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. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ 
 
ΕΥΡΩ:  67,50 (εξήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
 
 

 
     Οι Συντάξαντες 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 202 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΓΟΥΡΝΩΝ 

                             
ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

  
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων με χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη. 

Κυβικό μέτρο (m3) 
επί ορύγματος. 

20.05.01* 15,00 5,07 76,05 

 
2 Καθαίρεση μεμονωμένων 

στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης.  

κυβικό μέτρο (m3) 
πραγματικού όγκου 

προ της 
καθαιρέσεως 

22.10.01*  10,00 33,70 337,00 

 
3 Καθαίρεση μεμονωμένων 

στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης. 

κυβικό μέτρο (m3) 
πραγματικού όγκου 

προ της 
καθαιρέσεως 

22.15.01  5,00 56,00 280,00 

 
4 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 

δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

22.20.01 95,00 7,90 750,50 

 
5 Καθαίρεση επιχρισμάτων τετραγωνικό μέτρο 

(m2) πραγματικής 
επιφανείας 

22.23 55,00 5,60 308,00 

 
6 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων τετραγωνικό μέτρο 

(m2) πραγματικής 
επιφανείας 

22.54 80,00 9,00 720,00 

 
7 Καθαιρέσεις πλινθοδομών κυβικό μέτρο (m3) 

πραγματικού όγκου 
προ της 

καθαιρέσεως 

22.04  7,00 15,70 109,90 

 



8 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή 
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. 
Για ανοίγματα επιφανείας άνω 
του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 . 

τεμάχιο (τεμ) 22.30.07 2,00 33,50 67,00 

 
9 Διάνοιξη αυλακιού σε 

πλινθοδομή. Για πλάτος 
αυλακιού έως 0,10 m.  

τρέχον μέτρο (m) 22.31.01  315,00 7,75 2.441,25 

 
10 Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  

τοποθέτηση  καλωδίων σε 
έδαφος γαιώδες  

Μ3 ΗΛΜ 10 
(9302.1) 

2,00 14,34 28,68 

 
11 Εκθάμνωση εδάφους με  

δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
μέχρι 0,25 m  

Τετραγωνικό μέτρο 
εκθάμνωσης (m2) 

20.01.01 800,00 4,50 3.600,00 

 
12 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων με την 
διάστρωση των προϊόντων 
μετά την εκφόρτωση  

Κυβικό μέτρο (m3) 
σε όγκο ορύγματος 

20.31.01 15,00 6,70 100,50 

 
13 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
Κυβικό μέτρο (m3) 
σε όγκο ορύγματος 

20.30 75,00 0,90 67,50 
 

14 Μεταφορά υλικών με 
μονότροχο 

Τόννος και 
δεκάμετρο (ton x 

10 m) 
10.04 40,00 2,00 80,00 

 
15 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 

μέσου οδών καλής βατότητας  
Τοννοχιλιόμετρο 

(ton.km) 
10.07.01  1.150,00 0,35 402,50 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 9.368,88 

 
16 Προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15.  

κυβικό μέτρο (m3) 32.01.03  17,00 84,00 1.428,00 

 



17 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20   

κυβικό μέτρο (m3) 32.01.04  5,00 90,00 450,00 

 
18 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 

κατασκευών 
τετραγωνικό μέτρο 
(m2) ανεπτυγμένης 

επιφανείας. 
38.03  53,00 15,70 832,10 

 
19 Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C. 

χιλιόγραμμο (kg) 38.20.02  310,00 1,07 331,70 

 
20 Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C (S500s). 

χιλιόγραμμο (kg) 38.20.03  235,00 1,01 237,35 

 
21 Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα 
m Β-51 110,00 9,60 1.056,00 

 
22 Οπτοπλινθοδομές με 

διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί 
τοίχοι) 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) πραγματικής 

επιφάνειας. 
46.01.02 25,00 19,50 487,50 

 
23 Οπτοπλινθοδομές με 

διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι) 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) πραγματικής 

επιφάνειας. 
46.01.03 10,00 33,50 335,00 

 
24 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά 

με τσιμεντοκονίαμα. 
τετραγωνικό μέτρο 

(m2) 
71.22 50,00 14,00 700,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 5.857,65 

 
25 Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 

ανθυγρές και πυράντοχες, 
επίπεδες, πάχους 18 mm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

78.05.12 380,00 18,00 6.840,00 

 
26 Τσιμεντοσανίδες. 

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

78.10.02 6,00 31,50 189,00 

 



27 Ψευδοροφή ισόπεδη από 
γυψοσανίδες. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

τοποθετημένης 
ψευδοροφής 

78.34  730,00 22,50 16.425,00 

 
28 Σύστημα υπερυψωμένου 

δαπέδου. 
τετραγωνικό μέτρο 
(m2) πραγματικής 

επιφανείας 
78.70 22,00 61,50 1.353,00 

 
29 Μεταλλικός σκελετός 

ψευδοροφής. 
χιλιόγραμμο (kg) 61.30 1.460,00 3,10 4.526,00 

 
30 Μεταλλικός σκελετός 

τοιχοπετάσματος. 
Τιμή ανά 

χιλιόγραμμο (kg) 
61.31 510,00 2,80 1.428,00 

 
31 Επιστρώσεις δαπέδων με 

πλακίδια τσιμέντου (τύπου 
ματονέλα), ομοιογενούς 
μάζας,  πλευράς άνω των 30 
cm και πάχους 1 έως 2 cm,  με 
επιφάνεια λεία- γυαλισμένη. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

73.33.02 σχετ.1 830,00 28,50 23.655,00 

 
32 Επιστρώσεις με πλάκες 

τσιμέντου. Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω 
των 30 cm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

73.16.02 400,00 13,50 5.400,00 

 
33 Επιστρώσεις δαπέδων με 

κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

73.33.01 42,00 31,50 1.323,00 

 
34 Επενδύσεις με κεραμικά 

πλακίδια εφυαλωμένα ή μη 
(ματ) ή οξύμαχα 
(γκρέ).Επενδύσεις με πλακίδια 
εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 
cm, κολλητά. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

73.31.03 102,00 45,00 4.590,00 

 
35 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 10x10 cm, 
κολλητά. 

Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο 

(m2) 
73.26.04 8,00 36,50 292,00 

 
36 Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

πλακίδια τσιμέντου (τύπου 
ματονέλας). 

Τιμή ανά τρέχον 
μέτρο (μμ). 

73.35 σχετ.1 560,00 4,50 2.520,00 

 



37 Ποδιές παραθύρων από 
μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων 
από σκληρό / εξαιρετικά 
σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

75.31.02 7,00 84,00 588,00 

 
38 Κατώφλια και περιζώματα 

(μπορντούρες) επιστρώσεων 
από μάρμαρο. Kατώφλια από 
μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 
cm και πλάτους 11 - 30 cm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

75.01.04 7,00 106,00 742,00 

 
39 Επιστρώσεις δαπέδων και 

περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα 
σε τρεις στρώσεις. 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 3,0 cm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

73.36.01 130,00 18,00 2.340,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 72.211,00 

 
40 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. 

Με κάσσα δρομική, πλάτους 
έως 13 cm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

54.46.01 73,00 118,00 8.614,00 

 
41 Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με 

κάσσα δρομική, πλάτους έως 
13 cm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

54.38.01 36,00 129,00 4.644,00 

 
42 Εντοιχισμένες ντουλάπες. τετραγωνικό μέτρο 

(m2) όψης 
54.75  92,00 112,00 10.304,00 

 
43 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 

mm από MDF. 
τετραγωνικό μέτρο 
(m2) πραγματικής 
επιφάνειας όψης 

56.07 41,00 45,00 1.845,00 

 
44 Πάγκος από άκαυστη 

φορμάικα ενδεικτικού τύπου 
DUROPAL. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) πραγματικής 
επιφάνειας όψης 

56.21  5,00 28,00 140,00 

 
45 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου 

μή τυποποιημένα. 
τετραγωνικό μέτρο 
(m2) πραγματικής 
επιφάνειας όψης 

56.23  4,00 225,00 900,00 

 
46 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά 

επί τοίχου, μή τυποποιημένα. 
τετραγωνικό μέτρο 
(m2) πραγματικής 
επιφάνειας όψης  

56.24  4,00 180,00 720,00 

 



47 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα 
επιφάνειας έως 0,20 m2. 

τεμάχιο (τεμ)  56.11  10,00 33,50 335,00 
 

48 Πέργκολες και περεμφερή. 
Πέργκολες και παρεμφερείς 
κατασκευές από ξυλεία 
λαρικοειδή (λαρτζίνη). 

κυβικό μέτρο (m3) 
τοποθετημένης 

ξυλείας 
54.80.01 1,50 730,00 1.095,00 

 
49 Κατασκευή καφασωτού από 

σύνθετή επικολλητή ξυλεία 
ερυθρελάτης 

μ2 52.01.01 σχ2 35,00 51,00 1.785,00 

 
50 Φέροντα στοιχεία από 

σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 

χιλιόγραμμο (kg) 
κατασκευής 

61.05  750,00 2,70 2.025,00 

 
51 Υαλόθυρες αλουμινίου 

ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, 
χωρίς φεγγίτη. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

65.02.01.01 22,00 165,00 3.630,00 

 
52 Υαλοστάσια αλουμινίου 

μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί 
κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2 

65.17.01 8,50 200,00 1.700,00 

 
53 Υαλοστάσια αλουμινίου 

μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2 

65.17.04 41,00 190,00 7.790,00 

 
54 Υαλοστάσια αλουμινίου 

μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με το ένα ή και τα 
δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2 

65.17.06 14,00 135,00 1.890,00 

 
55 Τυποποιημένα κουφώματα 

από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή. 
Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

65.01.02 23,00 200,00 4.600,00 

 



56 Υαλόθυρες αλουμινίου 
μονόφυλλες ή δίφυλλες, 
συρόμενες. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2 

65.11 13,50 155,00 2.092,50 

 
57 Υαλόθυρες αλουμινίου 

συρόμενες, τρίφυλλες. 
τετραγωνικό μέτρο 

(m2) 
65.14 4,50 118,00 531,00 

 
58 Κινητές σίτες αερισμού. τετραγωνικό μέτρο 

(m2) επιφάνειας. 
65.25 2,00 45,00 90,00 

 
59 Διπλοί θερμομονωτικοί - 

ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί 
υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm). 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

76.27.01 125,00 50,00 6.250,00 

 
60 Υαλοπίνακες απλοί επί 

ξυλίνου ή μεταλλικού 
σκελετού. Υαλοπίνακες 
διαφανείς πάχους 6,0 mm. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

76.01.04 36,00 32,40 1.166,40 

 
61 Διακοσμητική αμμοβολή 

κρυστάλλων. 
τετραγωνικό μέτρο 

(m2) 
76.21 36,00 15,50 558,00 

 
62 Υαλοπίνακες ασφαλείας 

(LAMINATED). Υαλοπίνακες 
ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 10 mm (5 
mm + μεμβράνη + 5 mm). 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

76.22.02 19,00 45,00 855,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 63.559,90 

 
63 Προετοιμασία επιχρισμένων 

επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

77.15 1.950,00 1,70 3.315,00 

 
64 Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

77.80.01 1.370,00 9,00 12.330,00 

 



65 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

77.80.02 580,00 10,10 5.858,00 

 
66 Χρωματισμοί επιφανειών 

γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως νερού. Με 
σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας.  

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

77.84.02 320,00 12,40 3.968,00 

 
67 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 

ξυλίνων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

77.54 360,00 6,70 2.412,00 

 
68 Προετοιμασία ξυλίνων 

επιφανειών για χρωματισμούς. 
τετραγωνικό μέτρο 

(m2) 
77.16 360,00 2,20 792,00 

 
69 Θερμό γαλβάνισμα 

χαλυβδίνων στοιχείων. 
χιλιόγραμμο (kg) 
γαλβανισμένης 

σιδηροκατασκετής 
77.33 750,00 0,34 255,00 

 
70 Yπόστρωμα χρωματισμού 

επιφανειών αλουμινίου ή 
γαλβανισμένων στοιχείων με 
βάση εποξειδικές, 
πολυουρεθανικές ρητίνες ή με 
βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch 
Primer). 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

77.31 25,00 2,80 70,00 

 
71 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 

σιδηρών επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

77.55 25,00 6,70 167,50 

 
72 Εσωτερικό πέτασμα 

ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ 
με διάτρητο ύφασμα. 

τετραγωνικό μέτρο 
(m2) 

78.21 90,00 56,00 5.040,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 34.207,50 

 



73 Πρίζα TV ενδεικτικού τύπου 
MOSAIC της LEGRAND 

τεμ. ΗΛΜ 49 
(ΑΤΗΕ 

Ν8826.3.5))  
1,00 17,63 17,63 

 
74 Κεραία Τ.V ΤΕΜ ΑΤΗΕ Ν9730.1 1,00 246,00 246,00 

 
75 Εσχάρες καλωδίων βαρέως 

τύπου. Εσχάρα πλάτους 200 
mm. 

μέτρο μήκους 65.80.40.02 90,00 17,50 1.575,00 

 
76 Εσχάρες καλωδίων βαρέως 

τύπου. Εσχάρα πλάτους 100 
mm. 

μέτρο μήκους 65.80.40.01 10,00 12,50 125,00 

 
77 Κανάλι πλαστικό διατομής 

100x60 μμ  
ΜΜ ΗΛΜ 41 (Σχ1) 340,00 36,90 12.546,00 

 
78 Επίτοιχο πλαστικό κανάλι 

διέλευσης καλωδίων 
ορθογωνικής διατομής, 
διαστάσεων 10x16mm 

Μ ΗΛΜ 42 (DLP 
10x16) 

285,00 2,90 826,50 

 
79 Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών 

διπλή 
τεμ ΑΤΗΕ 

Ν9500.1.ΣΧΕΤ  
49,00 25,30 1.239,70 

 
80 Πρίζα Data-Voice ενδεικτικού 

τύπου MOSAIC της 
LEGRAND  

τεμ. ΗΛΜ 49 
(ΑΤΗΕ Ν8827) 

48,00 16,85 808,80 

 
81 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 

100, CATEG. 5, 4 ζευγών 
μ.μ. ΗΛΜ 48 

(ΣχΑΤΗΕ 
Ν8768.1)  

4.560,00 3,55 16.188,00 

 
82 Καλώδια φωτεινής 

σηματοδότησης. Προμήθεια, 
τοποθέτηση και ηλεκτρική 
σύνδεση καλωδίου Α-
2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 
ζευγών, διατομής εκάστου 
αγωγού 0,6 mm2. 

τρέχον μέτρο 60.20.30.06 50,00 5,50 275,00 

 
83 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 

Διπολικό Διατομής:   2 Χ 1,5 
mm2  

μέτρο ΗΛΜ 46 ΑΤΗΕ 
8766.2.1 

50,00 2,78 139,00 

 
84 Καλώδιο θωρακισμένο 8Χ0,22 

(CAB 8") 
μετρ ΗΛΜ 46 (CAB 

8) 
1.320,00 3,00 3.960,00 

 



85 Ανιχνευτής κίνησης τεμ ΗΛΜ 62 (ΚΙΝ) 25,00 65,00 1.625,00 
 

86 Μαγνητική επαφή 
κουφώματος 

τεμ ΗΛΜ 62 (επαφ) 100,00 15,00 1.500,00 
 

87 Πίνακας συναγερμού 30 
ζωνών 

τεμ ΗΛΜ 62 
(ΠΙΝΑΚ) 

2,00 350,00 700,00 
 

88 Πληκτρολόγιο συναγερμού τεμ ΗΛΜ 62 
(ΠΛΗΚΤΡ) 

2,00 115,00 230,00 
 

89 Σειρήνα συναγερμού 
εξωτερική 

τεμ ΗΛΜ 62 (ΣΕΙΡ) 3,00 80,00 240,00 
 

90 Καλώδιο μετάδοσης φωνής σε 
υπόγειες εγκαταστάσεις, 50 
ζευγών 

μμ ΗΛΜ 48 (ΣΧ-50 
ζευγών) 

400,00 4,28 1.712,00 

 
91 Καλώδιο πολλαπλών σωλήνων 

8 οπτικών ινών 
μμ ΗΛΜ 48 (Σχ 

Οπτ. Ινα 8) 
145,00 1,59 230,55 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: 44.184,18 

 
92 Διακόπτης  απλός σε κανάλι ή 

επίτοιχος 
ΤΕΜ ΗΛΜ 49 

(ΣχΑΤΗΕ 
8801.1.1)  

41,00 7,25 297,25 

 
93 Διακόπτης ενδ.τύπου mosaic 

της LEGRAND κομιτατέρ ή 
αλλέ ρετούρ σε κανάλι ή 
επίτοιχος 

ΤΕΜ ΗΛΜ 49 
(ΣχΑΤΗΕ 
8801.1.4) 

26,00 12,91 335,66 

 
94 Ηλεκτρική γραμμή παροχής 

ΝΥΥ διατομης (5χ10) 
Μ ΗΛΜ 102 

(5Χ10) 
20,00 19,00 380,00 

 
95 Ηλεκτρική γραμμή παροχής 

ΝΥΥ (3Χ95+50) +1Χ50 ΜΜ2 
Μ ΗΛΜ 102 

(3Χ95+50+1Χ5
0) 

16,00 180,00 2.880,00 

 
96 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -

S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
600/1000 V με μόνωση από 
μανδύα PVC. διατομής 3 x 2,5 
mm². 

τρέχον μέτρο (m) 62.10.41.02 24,00 4,60 110,40 

 
97 Καλώδιο  τύπου  NYY 

διατομής 3 Χ 4 mm2 
μ. ΗΛΜ 102 

(ΑΤΗΕ 
9337.2.2)  

80,00 5,30 424,00 

 



98 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ,  
διατομής 5x2,5mm² 

μ ΗΛΜ 102.4 24,00 5,70 136,80 
 

99 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, 
διατομής 5x4mm² 

μ ΗΛΜ 102.5 47,00 6,80 319,60 
 

100 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή 
εντοιχισμένο πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 6 μμ2 

μέτρο ΗΛΜ 47 
(ΑΤΗΕ 

8774.6.4) 
8,00 8,80 70,40 

 
101 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 

(NYM), ονομ. τάσης  
300/500V με μόνωση από 
μανδύα PVC. διατομής  3 x 1,5 
mm². 

τρέχον μέτρο (m) 62.10.40.01 345,00 2,30 793,50 

 
102 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 

(NYM), ονομ. τάσης  
300/500V με μόνωση από 
μανδύα PVC. διατομής 3 x 2,5 
mm²  

τρέχον μέτρο (m) 62.10.40.02 1.405,00 4,10 5.760,50 

 
103 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ. 

Τριπολικό. Διατομής: 3 x 4 
mm2.  

μέτρο ΗΛΜ 46 (ΑΤΗΕ 
8766.3.3) 

90,00 4,70 423,00 

 
104 Αγωγός μονόκλωνος τύπου 

ΝΥΑ διατομής  1.5 mm2 
Μ ΗΛΜ 43 

(8751.1.2) 
3.385,00 1,15 3.892,75 

 
105 Αγωγός μονόκλωνος τύπου 

ΝΥΑ διατομής  2.5 mm2 
Μ ΗΛΜ 43 

(8751.1.3) 
4.750,00 1,30 6.175,00 

 
106 Αγωγός τύπου ΝΥΑ 

μονόκλωνος διατομής 4 mm2
  

Μ ΗΛΜ 43 
(8751.1.4) 

730,00 1,55 1.131,50 

 
107 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 

σπιράλ διαμέτρου Φ16mm 
Μ ΗΛΜ 41 

(8732.2.3) 
50,00 3,54 177,00 

 
108 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 

πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 23 
ΜΜ ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 

8732.2.4 ΣΧ 
Φ23) 

732,00 4,13 3.023,16 

 
109 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 

πλαστικός θωρακισμένος από 
PVC σπιράλ Διαμέτρου 23 
mm  

Μ.Μ. ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 
8733.2.4) 

185,00 6,62 1.224,70 

 



110 `Σωλήνας σπιράλ Φ 29 mm 
από PVC 

Μ ΗΛΜ 41 
(8732.2.5) 

65,00 4,67 303,55 
 

111 Σιδηροσωλήνας γαλβ. με ραφή 
Φ4" πάχους 4,5mm 

Μ ΗΛΜ 55 (ΑΤΗΕ 
8036.9 ΣΧΕΤ) 

90,00 31,50 2.835,00 
 

112 Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm 
(σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 
mm. 

μέτρο αξονικού 
μήκους 

σωληνογραμμής 
60.20.40.01 40,00 12,50 500,00 

 
113 Επίτοιχο πλαστικό κανάλι 

ορθογωνικής διατομής 
12,5x20mm 

m ΗΛΜ 41(ΣΧ 3) 330,00 3,17 1.046,10 

 
114 Κανάλι πλαστικό διατομής 

100x60 μμ  
ΜΜ ΗΛΜ 41 (Σχ1) 243,00 36,90 8.966,70 

 
115 Κανάλι πλαστικό για τη 

διέλευση ηλεκτρικών 
καλωδίων διαστάσεων 100χ40  

Μ.Μ ΗΛΜ 41 (ΣΧ2) 200,00 15,20 3.040,00 

 
116 Κανάλι πλαστικό διατομής 

110x60 μμ  
μμ ΗΛΜ 41 (Σχ4) 77,00 37,50 2.887,50 

 
117 Επίτοιχο πλαστικό κανάλι 

ενδεικτικού τύπου DLP 
Legrand διαστάσεων 
80x35mm 

Μέτρο ΗΛΜ 42(ΑΤΗΕ 
Ν. 8741.Χ1.2) 

55,00 14,49 796,95 

 
118 Εσχάρες καλωδίων βαρέως 

τύπου. Εσχάρα πλάτους 100 
mm. 

μέτρο μήκους 65.80.40.01 590,00 12,50 7.375,00 

 
119 Πλαστικό κουτί διακλάδωσης 

διαμέτρου έως Φ75mm ή 
τετράγωνο διαστάσεων έως 
100x100mm 

Τεμάχιο ΗΛΜ 041 
(ΣΧΕΤ6) 

115,00 4,80 552,00 

 
120 Διακόπτης με πλήκτρο 

ενδ.τύπου mosaic της 
LEGRAND 10Α,απλός 

ΤΕΜ ΗΛΜ 49 (ΣΧ 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  

9,00 7,36 66,24 

 



121 Ρευματοδότης σούκο 
ενδ.τυπου mosaic LEGRAND 
σε κανάλι ή επίτοιχος 

ΤΕΜ ΗΛΜ 49 
ΣχΑΤΗΕ 
8826.3.2  

97,00 7,13 691,61 

 
122 Ρευματοδότης στεγανός με 

καπακι ΣΟΥΚΟ 
ΤΕΜ ΗΛΜ 49 

(Σούκο) 
3,00 7,63 22,89 

 
123 Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ_UPS ΤΕΜ ΗΛΜ 49 

(Σούκο_UPS) 
74,00 7,65 566,10 

 
124 Κατασκευή κολώνας από Ω.Σ. 

για τη σύνδεση με το δίκτυο 
της ΔΕΗ. 

Τεμ. 38.20 σχετ2 1,00 450,00 450,00 

 
125 Τριγωνική γείωση τεμ.  ΗΛΜ 5 (5-40) 2,00 165,00 330,00 

 
126 Φωτιστικό σώμα τύπου 

προβολέα led 14Χ2W 
τεμ ΗΛΜ 59 

(ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
LED 14Χ2W) 

11,00 395,00 4.345,00 

 
127 Φωτιστικό σώμα ανάδειξης 

διπλής δέσμης 9W 
τεμ ΗΛΜ 59 

(ΔΙΠΛΗΣ 
ΔΕΣΜΗΣ 9W) 

11,00 99,00 1.089,00 

 
128 Φωτιστικό σώμα τύπου 

χελώνας 9W 
τεμ ΗΛΜ 59 

(ΧΕΛΩΝΑ 9W) 
8,00 34,00 272,00 

 
129 Φωτιστικό σώμα οροφής 

στεγανό ΙΡ 65 με ένα 
λαμπτήρα αλογόνου 40 W 

τεμ ΗΛΜ 60 ΑΤΗΕ 
Ν 8980.95.2.1  

8,00 70,33 562,64 

 
130 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 

4Χ18W 
τεμ ΗΛΜ 59 (ΦΩΤ 

4Χ18W) 
95,00 195,00 18.525,00 

 
131 Φωτιστικό downlight 

χωνευτής τοποθέτησης με 
τρείς κεφαλές με led ισχύος 
4.8W η κάθε μία 

τεμ ΗΛΜ 59 (Σχ. 
led 48W) 

38,00 220,00 8.360,00 

 
132 Φωτιστικο αναρτωμενο με 

διαχυτη και 4 λαμπτηρες 
φθορισμου Τ5 54W 

τεμ ΗΛΜ 59 (Σχ. 
4*54W) 

2,00 400,00 800,00 

 
133 Φωτιστικό τύπου καμπάνας 

70W 
τεμ ΗΛΜ 59 (Σχ 

1*70W) 
6,00 300,00 1.800,00 

 



134 Φωτιστικό σώμα στεγανό 
εξωτερικού ή εσωτερικού 
χώρου 2Χ58W 

τεμ ΗΛΜ 60 (ΦΩΤ 
ΣΤΕΓ 2Χ58W) 

20,00 47,00 940,00 

 
135 Ηλεκτρικός (γενικός) πίνακας 

διαστάσεων (cm) 60/85 από 
χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά 
θύρας, προστασίας ΙΡ30 με 2 
στήλες, 5 σειρές , 19 στοιχεία 
/σειρά 

τεμ ΗΛΜ 52 (Σχ1) 1,00 1.150,00 1.150,00 

 
136 Ηλεκτρικός πίνακας 

διαστάσεων (cm) 30/52 από 
χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά 
θύρας, προστασίας ΙΡ30 με 1 
στήλη,  με 3 σειρές και 12 
στοιχεία /σειρά 

τεμ ΗΛΜ 52 (Σχ2) 1,00 450,00 450,00 

 
137 Ηλεκτρικός πίνακας 

διαστάσεων (cm) 30/55  από 
χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά 
θύρας, προστασίας ΙΡ30 με 1 
στήλη με 3 σειρές και 12 
στοιχεία/σειρά 

τεμ ΗΛΜ 52 (Σχ3) 1,00 455,00 455,00 

 
138 Ηλεκτρικός πίνακας 

διαστάσεων (cm) 30/40 από 
χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά 
θύρας, προστασίας ΙΡ30 με 1 
στήλη με 2 σειρές και 12 
στοιχεία /σειρά 

τεμ ΗΛΜ 52 (Σχ4) 1,00 440,00 440,00 

 
139 Ηλεκτρικός πίνακας 

διαστάσεων (cm) 30/60 από 
χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά 
θύρας, προστασίας ΙΡ30 με 1 
στήλη, με 3 σειρές και 12 
στοιχεία/σειρά 

τεμ ΗΛΜ 52 (Σχ5) 1,00 400,00 400,00 

 
140 Ηλεκτρικός πίνακας 

διαστάσεων (cm) 30/68 από 
χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ μετά 
θύρας, προστασίας ΙΡ30 με 1 
στήλη, με 4 σειρές 12 
στοιχεία/σειρά  

τεμ ΗΛΜ 52 (Σχ6) 1,00 550,00 550,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ: 98.123,50 

 



141 Πλαστικός σωλήνας HDPE 
Φ32 μέσα σε σωλήνα HDPE 
Φ50mm 

μμ ΗΛΜ 8 (HDPE 
Φ32-50) 

75,00 6,00 450,00 

 
142 Κλιματιστικό επίτοιχο, 

απόδοσης 9.000 btu 
τεμ ΗΛΜ 110 (ΣΧ 

9.000btu) 
7,00 670,00 4.690,00 

 
143 Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη, 

(SPLIT) απόδοσης 12.000 btu 
(ψύξη) 

τεμ ΗΛΜ 110 (ΣΧ 
12.000btu) 

16,00 720,00 11.520,00 

 
144 Αυτόνομη κλιματιστική 

μονάδα ψυξης-θερμανσης 
24.000 btu/h. 

ΤΕΜ ΗΛΜ 33 
(Ν.ΣΧΕΤ.ΑΤΗΕ

8557.2) 
2,00 1.200,00 2.400,00 

 
145 Αυτόνομη κλιματιστική 

μονάδα ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ 
ψυξης-θερμανσης 24.000 
btu/h. 

ΤΕΜ ΗΛΜ 33 
_Κασετα_(Ν.ΣΧ
ΕΤ.ΑΤΗΕ8557.

2) 

2,00 1.800,00 3.600,00 

 
146 Σιδηροκατασκευές απο 

μορφοσίδηρο 
χιλιογραμμο ΗΛΜ 29 ΣΧ1 20,00 3,95 79,00 

 
147 Εξαεριστήρας μπάνιου, με 

αυτόματες περσίδες, με 
χρονική καθυστέρηση 

τεμ ΗΛΜ 39 
(ΕΞΑΕΡ WC) 

8,00 58,00 464,00 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: 23.203,00 

 
148 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου 

Pa φορητός γομώσεως 6kg 
Τεμ ΗΛΜ 19 

(8201.1.2) 
17,00 47,51 807,67 

 
149 Πυροσβεστήρας τύπου Co2, 

γομώσεως 6 kg. 
Τεμ. ΗΛΜ 19 

(8202.2) 
5,00 79,81 399,05 

 
150 Αυτόνομο φωτιστικό σώμα, 

τύπου "EXIT" ή και με βέλος 
πορείας 

τεμ. ΗΛΜ 59 (8984) 66,00 56,31 3.716,46 

 
151 Κεντρικός πίνακας 

Πυρανίχνευσης 
διευθυνσιοδοτούμενος 

τεμ. ΗΛΜ 62 (Πιν 
Διευθυνσ) 

1,00 1.800,00 1.800,00 

 
152 Φαροσειρήνα για σύνδεση με 

πίνακα Πυρανίχνευσης 
διευθυνσιοδοτούμενο 

τεμ ΗΛΜ_62_ΦΑΡ
ΟΣΕΙΡ(Διευθυν

σ) 
6,00 145,00 870,00 

 



153 Ανιχνευτής καπνού για 
διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα 
πυρανίχνευσης 

τεμ ΗΛΜ 62 
(Ανιχν_Διευθυν

σ) 
16,00 60,00 960,00 

 
154 Χειροκίνητο κομβίο 

συναγερμού για 
διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα 
πυρανίχνευσης 

τεμ ΗΛΜ_49_ΧΚ 
(Διευθυνσ) 

11,00 80,00 880,00 

 
155 Kαλώδιο τύπου LiYCY, 

διατομής 4Χ1.5 mm2 
Μ ΗΛΜ 47 

(LiYCY 4*1,5) 
240,00 5,10 1.224,00 

 
156 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη 

ή χωνευτή, με ενα 
πυροσβεστικό κρουνό 

τεμ. ΑΤΗΕ8204.1_Σ
ΧΕΤ 

4,00 481,30 1.925,20 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: 12.582,38 

 
157 Βαλβίδα σφαιρική διαμέτρου 

Φ 1 1/2"  
ΜΜ ΗΛΜ 11 (Βαν 1 

1/2") 
4,00 25,00 100,00 

 
158 Βαλβίδα (βάννα) σφαιρική 

ορειχάλκινη, 1 1/4''  
ΤΕΜ ΗΛΜ 11 (1 

1/4'') 
4,00 20,61 82,44 

 
159 Βαλβίδα σφαιρική διαμέτρου 

Φ 1" 
τεμ ΗΛΜ 11 (Βαν 

1") 
4,00 18,63 74,52 

 
160  Βαλβίδα αντεπιστροφης Φ 1 

1/4" με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως 

ΤΕΜ ΗΛΜ 11 ΣΧΤ 
ΑΤΗΕ 8125.1.4 

4,00 14,56 58,24 

 
161 Αυτοματο εξαεριστικό  ΤΕΜ ΗΛΜ 11 (Α-ΕΞ) 2,00 18,47 36,94 

 
162 Κρουνός εκροής (βρύση) Τεμ ΗΛΜ 11 

(8138.4.2) 
4,00 11,65 46,60 

 
163 Διανομέας ύδρευσης 

ορειχάλκινος με διακόπτη 14 
αναχωρήσεων 

τεμ ΗΛΜ 4 (ΑΤΗΕ 
Ν8604.64.10.1) 

3,00 263,45 790,35 

 
164 Πίνακας υδροληψίας 

διαστάσεων 45x80cm  
τεμ. ΗΛΜ 4 (ΑΤΗΕ 

Ν. 8604) 
3,00 135,00 405,00 

 
165 Αναμικτήρας (μπαταρία) 

θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα - 
Διαμέτρου 1/2 ins 

τεμ. ΑΤΗΕ 8141.2.2 10,00 50,36 503,60 

 



166 Ηλιακός Θερμοσίφωνας, 
χωριτικότητας 160lt, με 2 
συλλέκτες 

τεμ ΗΛΜ 24 
ΣΧΕΤ1 

1,00 1.300,00 1.300,00 

 
167 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός, 

χωρητικότητας 10 l και ισχύος 
2000 W. 

TEM ΗΛΜ 24 ΑΤΗΕ 
8256.1.2 

1,00 109,33 109,33 

 
168 Πλαστικός σωλήνας από 

πολυαιθυλένιο (VΡΕ) Φ18mm 
μέσα σε κυματοειδή 
προστατευτικό σωλήνα 

Μ. ΗΛΜ 8 ΑΤΗΕ 
Ν9321.1.8.1 

200,00 4,90 980,00 

 
169 Θερμομονωτικοί σωλήνες 

πάχους 13 και Φ28 από 
εύκαμπτο συνθετικό 
καουτσούκ 

μ ΗΛΜ 40 (ΑΤΗΕ 
Ν8539.64.2) 

80,00 4,85 388,00 

 
170 ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. 

Διαμέτρου 25 mm πάχους 
τοιχώματος 4,2 mm 

m ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ 
Ν8041.6.1) 

165,00 8,20 1.353,00 

 
171 ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. 

Διαμέτρου 32 mm πάχους 
τοιχώματος 4,4 mm 

m ΑΤΗΕ 
Ν8041.7.1 

85,00 10,96 931,60 

 
172 ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. 

Διαμέτρου 40 mm πάχους 
τοιχώματος 5,5 mm 

m ΑΤΗΕ 
Ν8041.8.2 

95,00 14,56 1.383,20 

 
173 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης 

διαστ 40 Χ 40cm  
τεμ. ΗΛΜ 10 (ΣΧΤ 

ΑΤΗΕ8066) 
7,00 155,50 1.088,50 

 
174 Πλαστική δεξαμενή από 

πολυαιθυλένιο (ΗDPE), 
χωρητικότητας 2,0 m3 

τεμ. ΗΛΜ 30 
(ΣΧΕΤ) 

2,00 347,00 694,00 

 
175 Πλωτήρας υδαταποθήκης 

(φλοτέρ) Διαμέτρου 3/4" 
τεμ. ΑΤΗΕ 8103.2 2,00 32,13 64,26 

 
176 Πιεστικό συγκρότημα 

ύδρευσης, δύο αντλιων 
παροχής έκαστης 4m3/h και 
μανομετρικού 40ΜΣΥ 

τεμ. ΗΛΜ 21 
(4m3/h, 
40ΜΣΥ) 

1,00 3.100,00 3.100,00 

 



177 Σύστημα αυτόματης πλήρωσης 
εγκατάστασης κλειστού 
δοχείου διαστολής διαμέτρου 
1/2΄΄ 

ΤΕΜ ΗΛΜ 28 ΑΤΗΕ 
8474.1 (ΣΥΣ. 

ΑΥΤ. 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ)  

1,00 102,93 102,93 

 
178 Παροχή ύδρευσης τεμ. ΗΛΜ 29 (ΑΤΗΕ 

Ν8217) 
1,00 243,22 243,22 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 13.835,73 

 
179 Πλαστικός σωλήνας 

αποχετεύσεως από P.V.C. 
σειράς 41 εσωτ. διαμέτρου Φ 
125 mm 

μ.μ. ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ 
Ν8043.1.9ΣΧΕΤ

) 
100,00 27,53 2.753,00 

 
180 Πλαστικός σωλήνας Φ 100 

mm από PVC, πιέσεως 
λειτουργίας  6 atm. 

Μ ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ 
8042.1.7) 

165,00 23,47 3.872,55 

 
181 Πλαστικός σωλήνας Φ 75 mm 

από PVC, πιέσεως λειτουργίας  
6 atm. 

Μ ΗΛΜ 8 (ΑΤΗΕ 
8042.1.5) 

5,00 17,60 88,00 

 
182 Πλαστικός σωλήνας Φ 50 mm 

από PVC, πιέσεως λειτουργίας  
6 atm. 

Μ ΗΛΜ 8 
(σχΑΤΗΕ 
8042.1.3) 

48,00 12,79 613,92 

 
183 Καθρέπτης τοίχου Τεμ ΗΛΜ 14 

(8168.2) 
8,00 85,60 684,80 

 
184 Σετ W.C.για 'ατομα με ειδικές 

ανάγκες' 
ΤΕΜ ΗΛΜ 15 σχ. 1,00 1.200,00 1.200,00 

 
185 Εταζέρα Νιπτήρα ΤΕΜ. ΗΛΜ 13 

(ΑΤΗΕ 
8169.1.2) 

8,00 16,56 132,48 

 
186 Χαρτοθήκη πλήρης, 

επιχρωμιωμένη, με καπάκι. 
ΤΕΜ ΗΛΜ 14 

(ΑΤΗΕ 
8178.1.2) 

8,00 19,19 153,52 

 
187 Θήκη για χαρτί πλήρης 

επιχρωμιωμένη απλή  
ΤΕΜ ΗΛΜ 14 

(ΑΤΗΕ 
8178.1.1) 

7,00 9,15 64,05 

 
188 Δοχείο ρευστού σάπωνα 

πλήρες Επιχρωμιωμένο 
ΤΕΜ ΗΛΜ 13 

(ΑΤΗΕ 8174) 
8,00 31,70 253,60 

 



189 Καπέλο σωλήνα εξαερισμού Τεμ. ΗΛΜ 13 (Σχετ. 
1) 

4,00 6,31 25,24 
 

190 Αναμικτήρας (μπαταρία) 
θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
νεροχύτη - Διαμέτρου 3/8 ins 

τεμ. ΑΤΗΕ 8141.3.1  2,00 77,27 154,54 

 
191 Νεροχύτης χαλύβδινος, 

ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 
50 cm δύο σκαφών 
Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 
X 13 cm, μήκους 1,80 m  

ΤΕΜ ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ 
8165.2.1)  

2,00 222,68 445,36 

 
192 Σιφώνι νεροχύτου από 

πολυαιθυλένιο δύο σκαφών   
ΤΕΜ ΗΛΜ 17 (ΑΤΗΕ 

8166.2) 
2,00 47,43 94,86 

 
193 Νιπτήρας πορσελάνης ένθετος 

(OVALUX) 
ΤΕΜ. ΑΤΗΕ Ν8182 7,00 189,25 1.324,75 

 
194 Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από 

πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'  
τύπου 

ΤΕΜ ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 
8051 

7,00 254,81 1.783,67 

 
195 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό Τεμ ΗΛΜ 18 

(8179.2) 
7,00 20,70 144,90 

 
196 Σιφώνι δαπέδου WC Τεμ. ΗΛΜ 8 

(Σχετ.ΑΤΗΕ 
8046) 

8,00 44,68 357,44 

 
197 Φρεάτιο επισκέψεως 

διαστάσεων 50Χ50 cm 
βάθους 80 cm 

ΤΕΜ. ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 
9307.Χ) 

6,00 165,00 990,00 

 
198 Χρωμέ βουρτσάκι καθαρισμού 

(πιγκάλ) και καλαθάκι 
αχρήστων λεκάνης 
αποχωρητηρίου    

ΤΕΜ ΗΛΜ 13 
(πιγκαλ) 

8,00 33,60 268,80 

 
199 Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων νιπτήρα   
ΤΕΜ ΗΛΜ 13 (καδος) 8,00 12,00 96,00 

 
200 παροχή αποχέτευσης  ΤΕΜ ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 

Ν8066.ΥΔΡ.3) 
1,00 67,50 67,50 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 15.568,98 

 



                       ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 392.702,70 
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18 %: 70.686,49 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 463.389,19 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ): 69.508,38 

   ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 532.897,57 
   AΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 

2.500,00
535.397,57

2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ: 537.897,57 

ΔΙΑΦ.(0.99) & ΦΠΑ 23%: 123.716,44 
 

ΤΤΤΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   (((ΣΣΣΕΕΕ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ))):::  661.615,00 
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