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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

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

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που 
ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή 
του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους 
του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών 
∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’ Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. 
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε 
το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 
µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου ‘’ κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες 
εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η 
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, 
ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας 
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ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 
  

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και 
µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων 
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την 
ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον 
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, 
τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή 
κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 

προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των 
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε 
ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των 
έργων της παρούσας σύµβασης). 

 
  1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 

µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

 
1.3.9  Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή 

τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 
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1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη 

δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους 
«δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων,  
εργασία, κ.λπ.) 

 
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, 
η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση 
τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν 
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

 Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για 
την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου 
των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την 
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 

1.3.12  Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε 
είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί 
µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 
κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από 
τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση 
περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά 
τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου 
κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις 
(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, 
όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του 
τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την 
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης 
του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές 
των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 

ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων 
και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και 
στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

 
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των 
χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη 
µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις 



  
 

K:\CF0000\cons\tefxi\TM.doc                                                4                                          CF0000/4932/B06                                                     

συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 
εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα 
έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες 
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του 
Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 

υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν 
στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών 
σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης 
η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση 
των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή µορφή,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων 

οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου 
συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’ όπως κατασκευάσθηκε’’. 

 
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές 

τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 
εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι 
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

 
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των 

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

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

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο 
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια  σύµφωνα 
µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωµένων 

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

 
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά 
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για 
διατήρησή τους . 
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1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

 
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης 

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

µηχανηµάτων κ.λπ. 
 
1.3.27  Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους 

εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή και τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται 
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των 
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, 
ο Ανάδοχος του έργου. 

 
1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 

κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών 
που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών 
για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και 
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά 
την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, 

όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας 
ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 

αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 
 

1.4 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα 
Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις 
ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, 
ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων 
κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, 
λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
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1.5   Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους 
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

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

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

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

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

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

 
 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
   Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

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

• Ως ‘’ γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως 
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 
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• Ως ‘’ βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
‘’ βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 
m3. 

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

 
2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

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

- Χειρολαβές 

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

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

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

- Κλειδαριές και κύλινδροι 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

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

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

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

- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

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

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
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- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

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

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

 
 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που 
δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή συντελεστών 
θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) 
επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί 
Όροι». 

 
Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται 
σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 
m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των 
ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες 
εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
 
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα 
µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην 
ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους. 
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι 
δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα 
τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
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στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση 
των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 

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

 
α/α Chapter 1 Είδος Chapter 2 Σ

υντελεστής 
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

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

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

 
2,50 
1,00 
1,60 

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

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα :  
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α/α Chapter 1 Είδος Chapter 2 Σ
υντελεστής 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

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

 
2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε 

λευκό τσιµέντο. 
 

2.2.5.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) 
τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται  µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές 
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
 
 
Άρθρο Α-1: EΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ, ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΓΑΙΩ∆Η-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η, ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΛΗΣΗ 
Υ∆ΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2122) 

 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη 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 0,30 m, του 
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε προσωρινή άντληση, µε την αναπέταση των 
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική 
αντιστήριξη των παρειών, την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων 
εκσκαφής σε νόµιµους χώρους απόθεσης, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 

την εκσκαφή. 
 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 24,60 
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Άρθρο  Α-2: EΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 

ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΓΑΙΩ∆Η-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΛΗΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2124) 
 
 

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 προσωρινή άντληση, µε την αναπέταση των προϊόντων, 
την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής σε νόµιµους 
χώρους απόθεσης, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 

την εκσκαφή.  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,40 
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Άρθρο Α-3: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 2,00 M  

 

Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους 
των 2,00 m. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή.  

 

 
Άρθρο Α-3.1: για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2133) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,30 

 
Άρθρο Α-3.2: για τις εκτελούµενες χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2134) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,10 
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Άρθρο Α-4: ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΥΓΙΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162) 
 

Επίχωση µε υγιή προϊόντα εκσκαφών κατάλληλα για φύτευση  διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε 
την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. Στην περίπτωση 
χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου 
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
 (Αριθµητικά):  6,00 
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Άρθρο Α-5: ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162) 
 
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των 
υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες 
κατάλληλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ 

και µετά την επίχωση.  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα ένα € 
 (Αριθµητικά): 31,00 
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Άρθρο Α-6: ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩ∆Η ∆ΑΝΕΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162) 

 

Κατασκευή στρώσεων µε κατάλληλα αµµοχαλικώδη δάνεια υλικά χαµηλού δείκτη 
πλαστικότητας έως ΡΙ=12. Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η 
διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες κατάλληλων 
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ 

και µετά την επίχωση.  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εξήντα επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά): 14,67 
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Άρθρο Α-7: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6100) 
 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών χάνδακος, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή 
παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάµµατος, ύστερα από έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιµοποίηση. 

 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόµενης ποσότητας 

αντιστήριξης, θα σηµειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισµός εδάφους που έχει καθοριστεί για το 
επιµετρούµενο σκάµµα, προκειµένου να πιστοποιηθεί η αναφερόµενη εργασία.    

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές  του 

σκάµµατος. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,10 
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Άρθρο Α-8: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΙΩΝ ΧΑΝ∆ΑΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6103) 
 

 

Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα 
µεταλλικών πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου  KRINGS ή ισοδυνάµου, 
προσαρµοσµένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από µόνιµα 
ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων. Η τοποθέτηση των 
αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα µε την 
επίχωση του ορύγµατος. 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για την χρήση του εξοπλισµού 

(συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων αντηρίδων, συνδέσµων κ.λ.π.) η φθορά, η προσκόµιση 
και αποκόµιση και οι µετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισµού, η εργασία συναρµολόγησης 
και αποσυναρµολόγησης. 

 
Επίσης στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται  η απασχόληση των πάσης φύσης 

απαιτουµένων µηχανηµάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς εκσκαφή 
όρυγµα και την τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη, την σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση 
και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή 

µε τις παρειές του σκάµµατος, επιµετρούµενης µόνον της µίας παρειάς του σκάµµατος αυτού και 
για οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγµατος που πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας. Επιµετράται µόνο το τµήµα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθµη εκσκαφής του 
πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους. 

 
Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2)  αντιστήριξης. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 33,60 
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Άρθρο Α-9: ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 

ΣΩΛΗΝΕΣ D 200 mm ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.4) 

 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων D 200 mm από PVC ή 
πολυαιθυλένιο µε περίβληµα γεωυφάσµατος των 200 gr/m2. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο). 

 
Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 22,60 
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Άρθρο Α-10: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΩΝ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2222) 
 
 

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης. 

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

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 33,20 
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Άρθρο Α-11: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΠΟ 

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226) 

 
 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών και επικαλύψεων από άοπλο 
σκυρόδεµα, µε αυξηµένη προσοχή και µε αποφυγή χρήσης οχηµάτων και ισχυρών µηχανηµάτων 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας.  

 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, µετά 
από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση και η 
µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης σε νόµιµους χώρους απόθεσης, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

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

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 79,00 
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Άρθρο Α-12: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΛΠ Η ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ,  ΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226) 
 

Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ 
ή διανοίξεις οπών σε αυτά,  µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας.  

  

 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, µετά 
από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση και η 
µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης σε νόµιµους χώρους απόθεσης, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 28,00 
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Άρθρο Α-13: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2236) 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ) 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, µε το κονίαµα στρώσεως 
αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως 
προς φόρτωση, τη φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης σε 
νόµιµους χώρους απόθεσης, σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,80 
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Άρθρο Α-14: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2252) 
 
 

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµα-
ροκονιαµάτων,  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) η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά και απόρριψη των 
προϊόντων καθαίρεσης σε νόµιµους χώρους απόθεσης, σε οποιαδήποτε απόσταση.. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,70 
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Άρθρο Α-15: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 
 

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 19,90 
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Άρθρο Α-16: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 

Αποξήλωση κουφωµάτων αλουµινίου. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, η µεταφορά προς φόρτωση ή 
αποθήκευση και η επανατοποθέτησή τους χωρίς φθορές. 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 80,00 
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Άρθρο Α-17: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Αποξήλωση θυρών πρεσσαριστών και µεταλλικών. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των 

θυρόφυλλων, της µεταλλικής ή ξύλινης κάσας η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση και η 
επανατοποθέτησή τους χωρίς φθορές. 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 38,00 
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Άρθρο Α-18: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 

 
Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων από λαµαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή µε 

µόνωση, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την αποκοµιδή τους.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο Α-19: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 

 
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου ανάρτησής 

τους και του µονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά των προϊόντων 
προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,10 
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Άρθρο Α-20: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΠΤΩΝ                  

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2236) 

 
 

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

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,40 
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Άρθρο Α-21: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙ∆ΕΣ Η ΙΝΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 

Η ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2239) 

 
 

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

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,70 
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Άρθρο Α-22: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 
 

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

 
Άρθρο Α-22.1: Αποξήλωση κουπαστής Φ50 µε ορθοστάτες 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,40 
 
Άρθρο Α-22.2: Αποξήλωση µεταλλικού κιγκλιδώµατος 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € 
 (Αριθµητικά):  7,00 

 
 

Άρθρο Α-22.3: Κοπή µεταλλικής περίφραξης για δηµιουργία αρµού διαστολής και κατάλληλη 
συγκόλληση των άκρων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 

Τιµή κατ΄αποκοπή (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 150,00 
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Άρθρο Α-23: ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων µε αµφίπλευρη 

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

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην προς 

επιµέτρηση επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,30 
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Άρθρο Α-24: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΨΕΥ∆ΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 15Μ2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 

Αποξήλωση ψευδοπατώµατος 15 m2 και της επικάλυψης αυτού από µοκέτα, η 
αποθήκευση των υλικών και η επανατοποθέτησή τους µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
ενίσχυσης της υποκείµενης πλάκας.  

Περιλαµβάνεται και η επανατοποθέτηση του ψευδοπατώµατος και η προσαρµογή του 
ύψους του, στη νέα στάθµη της πλάκας.  

 
Τιµή κατ’αποκοπή (τεµ) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 200,00 
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Άρθρο Α-25: ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑ ΤΩΝ 250 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ M3 ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3208) 
 
 

Γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 
4 έως 1 cm, παντός είδους τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, 
σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. 

 
 Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη 

(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη 
θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης, η λείανση της επιφάνειας του 
γαρµπιλοµωσαικού, δηλαδή επεξεργασία κατά το πρώτο στάδιο της πήξης του µε µηχανικό 
λειαντήρα (ελικόπτερο) ή χειροτροχό για την επίτευξη τελικής επίπεδης λείας επιφάνειας και ο 
επιµεληµένος καθαρισµός και πλύσιµο των επιφανειών όπου θα επικολληθούν δάπεδα PVC. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,50 
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ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

 
Άρθρο Β-1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΠΥΡΓΟΓΕΡΑΝΟΥ 
 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση 
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η 
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη 
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση 
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, 
επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος. 

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και 
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

 

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

 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
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Άρθρο Β-1.1: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3214) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα εννέα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 79,40 

 
 
 

Άρθρο Β-1.2: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3215) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 120,00 
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Άρθρο Β-2: ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2732) 
 

Μικροπάσσαλοι κατακόρυφοι ενίσχυσης υφιστάµενων θεµελίων, διαµέτρου 25cm κατα-
σκευαζόµενοι σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους περιορισµένων διαστάσεων και δυνατοτήτων 
προσέγγισης, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Στη τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετακινήσεις - προσέγγιση, διάτρηση σε 

έδαφος οποιασδήποτε φύσης, διάτρηση υφιστάµενων άοπλων ή οπλισµένων σκυροδεµάτων κ.λπ. 
εµποδίων οποιασδήποτε φύσης, έως µέγιστο βάθος 20m, προσωρινή σωλήνωση συγκράτηση 
τοιχωµάτων της οπής και των λοιπών απαιτήσεων, τοπική διεύρυνση διαµέτρου οπής, όπως απαι-
τείται, τοποθέτηση κλωβών σιδηροπλισµών και οπλισµού διεύρυνσης χωρίς την αξία προµήθειας 
και κατεργασίας του χάλυβα, προµήθεια - παρασκευή τσιµεντενέµατος, τσιµεντενεµάτωση µε 
πίεση και συµπλήρωση όπως απαιτείται για την πλήρη κατασκευή. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) µικροπασσάλου διαµέτρου 25 cm, πλήρους µε την διάτρηση 

και την τσιµεντενεµάτωση, αλλά χωρίς την δαπάνη του σιδηρού οπλισµού.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 125,00 
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Άρθρο Β-3: ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ, 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25CM ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ Η 
ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2732) 
 

Μικροπάσσαλοι κεκλιµένοι ενίσχυσης θεµελίων, υφιστάµενων θεµελίων, διαµέτρου 
25cm κατασκευαζόµενοι σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους περιορισµένων διαστάσεων και δυ-
νατοτήτων προσέγγισης σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

 
Στη τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετακινήσεις - προσέγγιση, διάτρηση σε 

έδαφος οποιασδήποτε φύσης, διάτρηση υφιστάµενων άοπλων ή οπλισµένων σκυροδεµάτων κ.λπ. 
εµποδίων οποιασδήποτε φύσης, έως µέγιστο βάθος 20m, προσωρινή σωλήνωση, συγκράτηση 
τοιχωµάτων της οπής και των λοιπών απαιτήσεων τοπικής διεύρυνσης διαµέτρου οπής, όπως απαι-
τείται, τοποθέτηση κλωβών σιδηροπλισµών χωρίς την αξία προµήθειας και κατεργασίας του χά-
λυβα, προµήθεια - παρασκευή τσιµεντενέµατος, τσιµεντενεµάτωση µε πίεση και συµπλήρωση 
όπως απαιτείται για την πλήρη κατασκευή. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)  µικροπασσάλου διαµέτρου 25 cm, πλήρους µε την διάτρηση 

και την τσιµεντενεµάτωση, αλλά χωρίς την δαπάνη του σιδηρού οπλισµού. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 130,00 
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Άρθρο Β-4: ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 20CM ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2732) 
 
Μικροπάσσαλοι κατακόρυφοι διαµέτρου 20cm κατασκευαζόµενοι σε εξωτερικούς 

χώρους για θεµελίωση νέων στοιχείων σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Στη τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετακίνηση - προσέγγιση, διάτρηση σε έδαφος 

κ.λπ. εµποδίων οποιασδήποτε φύσης, έως µέγιστο βάθος 20m, προσωρινή σωλήνωση συγκράτησης 
τοιχωµάτων της οπής, τοποθέτηση κλωβών σιδηροπλισµών χωρίς την αξία προµήθειας και κα-
τεργασίας του χάλυβα, προµήθεια - παρασκευή τσιµεντενέµατος ή λεπτοσκυροδέµατος, τσιµε-
ντενεµάτωση – σκυροδέτηση, όπως απαιτείται για την πλήρη κατασκευή. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)  µικροπασσάλου διαµέτρου 20 cm, πλήρους µε την διάτρηση 

και την τσιµεντενεµάτωση, αλλά χωρίς την δαπάνη του σιδηρού οπλισµού,. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 54,60 
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Άρθρο Β-5: ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2732) 
 
Για την εκτέλεση µιας δοκιµαστική φόρτισης σε κατασκευασµένο πάσσαλο, λειτουργικό 

ή µη, µε µέγιστο φορτίο 150ton, µε διαµορφωµένη την κεφαλή του και σε έτοιµη διάταξη επιβολής 
φορτίου, ήτοι την προµήθεια και τοποθέτηση των απαιτούµενων γρύλων, µηκυνσιοµέτρων 
µηχανικών ή µη, γεφυρών, την εκτέλεση της δοκιµής κατά βαθµίδες φορτίσεως (ή και 
αποφορτίσεως), τη λήψη µετρήσεων φορτίου - υποχωρήσεων - χρόνου σε κάθε βαθµίδα 
φορτίσεως, τους υπολογισµούς και την χάραξη των απαιτούµενων διαγραµµάτων, την απο-
συναρµολόγηση και αποκοµιδή των οργάνων κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε106-86 “Επί τόπου δοκιµές εδαφοµηχανικής”.  (Για παράταση της δοκιµής πέραν των 7 ωρών που 
προκύπτει από τις ανάγκες του προγράµµατος φορτίσεως ή και του φορτίου λειτουργίας του 
πασσάλου, η δαπάνη εκτέλεσης της δοκιµαστικής φόρτισης που αντιστοιχεί σε 50% της τιµής του 
παρόντος άρθρου αυξάνεται αναλογικά).  Στην τιµή περιλαµβάνεται η εισκόµιση και αποκόµιση 
οργάνων και προσωπικού για την εκτέλεση της δοκιµής. 

 
Τιµή ανά δοκιµή (τεµ) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια ενενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 1.095,00 
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Άρθρο Β-6: ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,20M ΜΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C30/37 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 
 

Για την πλήρη κατασκευή έγχυτου φρεατοπασσάλου από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγο-
ρίας C30/37, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης (πλην της περίπτωσης βράχου σε όλο το µήκος 
του πασσάλου), σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό. Η 
κατασκευή του φρεατοπασσάλου µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την προϋπόθεση 
να εξασφαλίζονται η προβλεπόµενη από την µελέτη ποιότητα σκυροδέµατος C30/37, η διάµετρος 
και η έδραση του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισµού.  

 
Στις τιµές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς κάθε υλικού από οποια-

δήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης - εκτός του σιδηρού οπλισµού - και κάθε εργασίας, που 
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα τεύχη 
δηµοπράτησης, η δαπάνη προσκόµισης, εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκόµισης ενός ή 
περισσοτέρων µηχανηµάτων για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων (ανάλογα µε την πορεία 
των εργασιών για την εµπρόθεσµη περαίωση των έργων) και κάθε άλλου µηχανήµατος, που θα 
απαιτηθεί, η δαπάνη καθυστερήσεων και µεταφορών αυτών από θέση σε θέση σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, που θα καθορίσει τη σειρά κατασκευής των φρεατοπασσάλων, η 
δαπάνη προετοιµασίας των δαπέδων εργασίας, αντιµετώπισης των δυσχερειών και εµποδίων 
(επιφανειακά ή υπόγεια νερά, προβλήµατα προσπέλασης), αποκοµιδής-απόθεσης των προϊόντων 
εκσκαφών, η δαπάνη χρήσης σωληνώσεων προστασίας της οπής, καταβιβασµού και ανάσυρσης 
ακόµα και εγκατάλειψης στο έδαφος λόγω αδυναµίας ανέλκυσής τους, η δαπάνη χρήσης τσιµέντου 
τύπου ΙV του Π.∆. 244/80 για την αντιµετώπιση βλαβερών υπόγειων υδάτων,  η δαπάνη τυχόν 
συµπλήρωσης της οπής του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σύµφωνα 
µε τα συµβατικά τεύχη. Ο ανάδοχος δε δικαιούται καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης σε περίπτωση 
νέας εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων µε σκοπό την πύκνωση του αριθµού των 
πασσάλων, εφ’ όσον αυτό είναι αναγκαίο. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα:  
 
1) Οι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων 

(INTEGRITY TESTING) µε ακουστικές µεθόδους (ULTRASONIC CROSSHOLE TESTING 
κατά ASTM D6760-02 ή NF-P-94-160-1). 

 
2) Οι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 

παραπάνω ελέγχων.  
 
Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων κατάλληλης 

διαµέτρου µέσα στο σώµα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων, 
κ.λ.π., που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου. Η µεθοδολογία θα 
προσδιορίζεται στην πρόταση του Αναδόχου και θα είναι κατά γενικό τρόπο σύµφωνη µε την 
µελέτη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.      

 
Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος 

αποδεκτού πασσάλου. Ο υπολογισµός του µήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται από τη στάθµη του 
πυθµένα µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως οι στάθµες αυτές 
προβλέπονται στη µελέτη ή όπως οι στάθµες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί κατά την κατασκευή µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ε θα επιµετρηθεί το τυχόν επί πλέον βάθος, που εκτελέστηκε κάτω 
από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα ούτε το αποκοπτόµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) πλήρως κατασκευασµένου φρεατοπασσάλου. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι έξι € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 226,30 
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Άρθρο Β-7: ΙΝΚΛΙΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑBS 60/70mm ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πλαστικών (ΑΒS) ινκλινοµετρικών 

σωλήνων ελάχιστης επιτρεπόµενης εσωτερικής διαµέτρου 60χλστ εντός φρεατοπασσάλων, µε την 
εξ αρχής έντεχνη προσαρµογή-στερέωση των σωλήνων εσωτερικά των κλωβών οπλισµού των 
φρεατοπασσάλων,  περιλαµβανοµένων όλων των ειδικών εξαρτηµάτων στεγανής σύνδεσης των 
σωλήνων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, της δαπάνης όλων των απαιτούµενων υλικών 
και εργασιών για την έντεχνη εγκατάσταση των σωλήνων και των αργιών του συγκροτήµατος και 
του συνεργείου κατασκευής των φρεατοπασσάλων. 

 
Ο προσανατολισµός του σωλήνα θα καθορίζεται από τον Επιβλέποντα και θα πρέπει να 

ελέγχεται κατά την τοποθέτησή του. Η κύρια διεύθυνση του σωλήνα στην κορυφή θα µετράται µε 
πυξίδα ακριβείας και θα καταγράφεται στο ηµερήσιο δελτίο. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)  πλήρως τοποθετηµένου ινκλινοµετρικού σωλήνα. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 58,00 
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Άρθρο Β-8: ΚΕΦΑΛΕΣ ΙΝΚΛΙΝΟΜΕΤΡΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 

 
Για µια κεφαλή ινκλινοµέτρου, περιλαµβανοµένης της προµήθειας των υλικών για την 

κατασκευή της κεφαλής, που αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα που περιβάλει τον ινκλινοµετρικό 
σωλήνα έως 30cm  κάτω από την επιφάνεια τελικής διαµόρφωσης του εδάφους, πακτωµένο µέσα 
σε σκυρόδεµα, την αξία του σωλήνα, του σπειρώµατος στο άνω άκρο του πώµατος - καπακιού - 
πύρου, καθώς και του φορητού ανοξείδωτου κλείθρου. Εναλλακτικά, εάν απαιτηθεί, η κεφαλή 
µπορεί να κατασκευαστεί εντός προκατασκευασµένου φρεατίου κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένης κεφαλής ινκλινοµέτρου. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πέντε € 
 (Αριθµητικά): 205,00 
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Άρθρο Β-9: ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ50 mm ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα διαµέτρου 50 mm  εντός 
φρεατοπασσάλων, µε την εξ αρχής έντεχνη προσαρµογή - στερέωση των σωλήνων εσωτερικά των 
κλωβών οπλισµού των φρεατοπασσάλων,  περιλαµβανοµένων όλων των ειδικών εξαρτηµάτων 
στεγανής σύνδεσης των σωλήνων, της δαπάνης όλων των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για 
την έντεχνη εγκατάσταση των σωλήνων και των αργιών του συγκροτήµατος και του συνεργείου 
κατασκευής των φρεατοπασσάλων. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου σιδηροσωλήνα. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,30 
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Άρθρο Β-10: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 60 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 

 
Κατασκευή στεγανού πλαστικού διαφράγµατος µίγµατος τσιµέντου - µπεντονίτη πάχους 

60cm, µε  µηχανικά µέσα εκσκαφής, βάθους έως 5,0m. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται εκσκαφή κατά τµήµατα σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη, 

προσωρινή αντιστήριξη χείλους χανδάκων, προµήθεια υλικών - παρασκευή - τοποθέτηση µίγµατος 
τσιµεντοµπεντονίτη, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων επανεκσκαφής και αλληλοεπικάλυψης, 
µελέτη σύνθεσης και εργαστηριακοί ελέγχοι κατά τη κατασκευή. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως κατασκευασµένου διαφράγµατος. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 195,00 
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Άρθρο Β-11: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΟΝΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3504) 

 
 

Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 
kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την µόνωση 
δωµάτων ή εξωστών και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα 
σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση 
σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του 
συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του προβλεποµένου από την 
µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα των 600 kg/m3. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 133,00 
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Άρθρο Β-12: ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ∆ΟΚΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6104) 
 
Για την ενίσχυση στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (δοκό ή πλάκα) µε µεταλλικές 

πλάκες ή σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου µε ύψος ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, 
ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή 
το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, την στατική µελέτη, και τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες,.  

Α. Ενίσχυση µε µεταλλικές πλάκες: 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:            
- Οι µεταλλικές πλάκες κατηγορίας χάλυβα S235JR και οι κοχλίες κατηγορίες 8.8 µε 

τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. 
- η προεργασία που περιλαµβάνει αποξήλωση  τυχόν επιχρίσµατος, καθαρισµό και 

λείανση της επιφάνειας επαφής, οι εργασίες τοποθέτησης των βλήτρων σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της µελέτης και τα προσωρινά ικριώµατα που τυχόν απαιτηθούν. 

- η βαφή και αντισκωριακή προστασία όλων των µεταλλικών στοιχείων 
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα πιστοποιηµένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας 
(όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
εν θερµώ γαλβανισµένα, 

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

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
 
 Β.  Ενίσχυση µε φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:  
- Τα  φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή 

πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων 
και κάθε σχεδίου 

- η σύνδεση µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά 
διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε 
ηλεκτροσυγκολλήσεις 

-  η έδρασή τους µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος(τύπου EMACO S66 ή 
παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων. 
 
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.  
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,80 
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Άρθρο Β-13: ΒΛΗΤΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873) 

 
Για την πλήρη κατασκευή ενός βλήτρου, ήτοι τη διάτρηση του υφιστάµενου 

σκυροδέµατος (άοπλου ή οπλισµένου), υπό οποιαδήποτε γωνία, σε διάµετρο το πολύ 24mm και 
βάθος το πολύ µέχρι 30cm, τον καθαρισµό της οπής µε πεπιεσµένο αέρα και νερό, την τοποθέτηση 
κατάλληλου εποξειδικού ρητινούχου συγκολλητικού υλικού και την τοποθέτηση ράβδου 
νευροχάλυβα Φ20mm εντός της οπής, σε όλο το βάθος, που να προεξέχει τουλάχιστον 20cm εκτός 
της οπής, περιλαµβανοµένης της αξίας όλων των υλικών και της ράβδου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € 
 (Αριθµητικά):  7,00 
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Άρθρο Β-14: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3816) 
 

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. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων 
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,30 
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Άρθρο Β-15: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3841) 
 

Ξυλότυποι επιπέδων ή καµπύλων ή κεκλιµένων τοίχων εµφανών επιφανειών 
σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM γιά πέντε χρήσεις, για επίτευξη 
επιµεληµένης επιφάνειας σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής µελέτης, 
επάλειψης των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό, και ειδικής τοποθέτησης πλαστικών 
παρεµβληµάτων στά δεσίµατα του ξυλότυπου, και της υδατοστεγανούς σφράγισης τών αρµών του 
ξυλότυπου. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 19,60 
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Άρθρο Β-16: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 
 

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε 
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 
 
 
 

Άρθρο Β-16.1: Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,20 
 
 
 
 
Άρθρο Β-16.2: ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,10 
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Άρθρο Β-17: ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3873) 
 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισµού 

στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την 
µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδυνάµου, σε 
οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,80 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
 
 
 

Άρθρο Γ-1: ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 9X12X19 cm 

 
 

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

 
Άρθρο Γ-1.1: Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4662.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € 
 (Αριθµητικά): 23,00 
 
 
 
 
Άρθρο Γ-1.2: Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4664.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 34,60 
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Άρθρο Γ-2: ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΙΝΘΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4622.1) 

 
∆ιακοσµητική εµφανής οπτοπλινθοδοµή, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµική), µε συµπαγείς 

οπτοπλίνθους ίδιας απόχρωσης και υφής µε τους υφιστάµενους. Οι οπτόπλινθοι, δοµoύνται µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2  των 150 kg τσιµέντου απόχρωσης και τεχνοτροπίας όµοιας µε 
την υφιστάµενη. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος 
κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης 
εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της 
κατασκευής. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εννέα € 
 (Αριθµητικά): 109,00 
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Άρθρο Γ-3: ΓΡΑΜΜΙΚΑ ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) 

 
 

Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων 
πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε 
συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, 
τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής. Στη περίπτωση 
κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το 
προαναφερόµενο εµβαδόν των 0,06 µ2, και στη περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την 
επιπλέον διαφορά του ονοµαστικού βάρους τους. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

 
 
 
Άρθρο Γ-3.1: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,30 

 
 
 

Άρθρο Γ-3.2: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 21,20 
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Άρθρο Γ-4: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6630.1) 
 

 
Ενίσχυση τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα στις θέσεις σύνδεσης αυτών µε τον φέροντα 

οργανισµό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγµών (λόγω π.χ. σεισµικής φόρτισης). 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του πλέγµατος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 
cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα µε κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,70 
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Άρθρο Γ-5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΤΟΙΧΩΝ 

 
Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους λευκούς ή έγχρωµους οριζόντιων ή 

κατακόρυφων επιφανειών, διαστάεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, µε κονίαµα από λευκό τσιµέντο 
των 150 kg/m3 καθώς και των αντίστοιχων ίδιας ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ-998-2-2003 και 
χαλύβδινο οπλισµό 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
 
 
Άρθρο Γ-5.1: Από υαλόπλινθους κοινούς 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4811.1) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 199,00 
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Άρθρο Γ-6: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4713) 
 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή 
γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό µέρος µε µονές τσιµεντοσανίδες 
πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό µε κοινές (GKB) µονές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm και 
ενδιάµεση µόνωση πετροβάµβακα. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα τέσσερα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 74,30 
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Άρθρο Γ-7: ΕΛΑΦΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ ΚΟΙΝΕΣ (GKB) ΠΑΧΟΥΣ 12,5 MM,ΚΑΙ 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4713) 
 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή 
γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση αµφίπλευρα µε κοινές (GKB) γυψοσανίδες πάχους 
12,5 mm και ενδιάµεση µόνωση πετροβάµβακα. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αµφίπλευρου τοιχοπετάσµατος (m2). 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 50,00 

 
 
 

Άρθρο Γ-7.1: Πρόσθετη τιµή για επένδυση της µιας πλευράς του γυψότοιχου µε δύο στρώσεις 
γυψοσανίδας ανθυγρής, επίπεδης, πάχους 12,5+12,5 mm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7809) 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € 
 (Αριθµητικά):  5,00 
 
 
Άρθρο Γ-7.2: Πρόσθετη τιµή για επένδυση της µιας πλευράς του γυψότοιχου µε δύο στρώσεις 

γυψοσανίδας πυράντοχης, επίπεδης, πάχους 12,5+12,5 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7809) 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,80 
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Άρθρο Γ-8: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
    
 

Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής 
προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη µε τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα 
συναρµολόγησης και στερέωσης. 

Eλάχιστες απαιτήσεις:   
-  υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις καταπονήσεις από την βαριά χρήση και στον 

καθαρισµό µε τα συνήθη απορρυπαντικά.  
-  περιµετρική κορνίζα αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, µε 

επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας 
-  στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε 

επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης - 
-  δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών 

συστηµάτων, ώστε να δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm 
-  περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα 

είδη κιγκαλερίας 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου 

του έργου και η συναρµολόγηση και στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και την 
µελέτη του έργου.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος 
 

 
Άρθρο Γ-8.1: Πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4713) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 239,00 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
 

Άρθρο ∆-1: ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ 
 
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και 

στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 
cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 
4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, 
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία 
περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

 
 
Άρθρο ∆-1.1: Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5446.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 187,00 
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Άρθρο ∆-2: ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΤΥΠΟΥ DUROPAL  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ- 5617)  
 
 

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm 
περίπου, που περιλαµβάνει:  

α)  την επικάλυψη του πάγκου µε ειδική φορµάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 
32 mm και πλάτους 90 cm, µε ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm µε σπασµένες 
ακµές στα εµφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή γίνεται µέσω 
κατάλληλης συγκολλητικής ύλης. 

β)  την διαµόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγµατος οιουδήποτε σχεδίου, για την 
υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.  

γ)  την ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε τον τοίχο), 
µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

  
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 

επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και 
τα κατασκευαστικά σχέδια. 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 24,00 
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Άρθρο ∆-3: ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5613.1) 
 

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε «κουτιά» από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε 
τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε 
ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται 
θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορµάϊκα πάχους 
8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από 
µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 
mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε 
σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν 
από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), 
συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα 
είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς 
µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Ολη η 
κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές 
λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία µε κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από 
νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται 
χωριστά. 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 265,00 
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Άρθρο ∆-4: ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ, ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5613.1) 
 

 

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

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι έξι € 
 (Αριθµητικά): 226,00 
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Άρθρο ∆-5: ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5613.1) 
 

Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, διάταξης σύµφωνα µε την 
µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη 
ή φορµάικα, πάχους 1 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε 
ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες. 
Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα 
κατασκευασθεί από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα 
κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα αν προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν από 
µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 
mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε 
σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν 
από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), 
συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα 
είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς 
µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Ολη η κατασκευή 
θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την 
προστασία τους από την υγρασία µε κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση 
µελαµίνης πάχους 1 mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται χωριστά. 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 199,00 
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Άρθρο ∆-6: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛ.ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ 

ΚΑ∆ΡΟΝΙΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5626) 

 
Για την επένδυση υφιστάµενου πάγκου από οπλισµένο σκυρόδεµα µε καδρόνια τροπικής 

ξυλείας πλήρως τοποθετηµένη και βερνικοµένη σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά (βίδες,  ξυλόβιδες,  πηχάκια από 

τροπική ξυλεία meranti κλπ. βερνίκια ξύλου) καθώς και η εργασία τοποθέτησης και βερνικώµατος. 
 

Τιµή κατ’αποκοπή (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 180,00 
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Άρθρο ∆-7: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η ∆ΙΚΤΥΩΜΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6118) 
  
 
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης, οποιουδήποτε 

ανοίγµατος, από µεταλλικές δοκούς ή άλλη απλή ή σύνθετη διατοµή, από χάλυβα ποιότητας S235 
(St 37-2), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, 
σε υπαρχουσα υποδοµή, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µέ 
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, συναρµολόγησης, 
ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα 
κορυφής κ.λπ.  

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου µορφοσίδηρου. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,40 
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Άρθρο ∆-8: ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΚΥΛΙΣΗΣ KAI ∆ΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΕΤΟΙΜΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6225) 

 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς 
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας 
µαύρης πάχους 1,2 mm, µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και 
κάσσα από κοιλοδοκούς, µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα 
µαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας 
µε κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης που συµπεριλαµβάνει τη προµήθεια και 
εργασία τοποθέτησης του ηλεκτρικού µηχανισµού κύλισης και τη προµήθεια δυο τηλεχειριστηρίων 
χειρός. Πέραν των αναφεροµένων στοιχείων, περιλαµβάνεται και το βάψιµο των θυρών µε ένα χέρι 
µινίου και δύο ελαιοχρώµατος. 

∆ηλαδή προµήθεια θυρών, απαραίτητων εξαρτηµάτων λειτουργίας, ηλεκτρικού µοτέρ 
ανοίγµατος (600kgr), κρεµαγέρας, ράγας κύλισης, δέκτη, δυο τηλεχειριστηρίων χειρός, 
φωτοκύτταρων, φάρου, µεταφορά στον τόπο του έργου, τοποθέτηση, ηλεκτρολογική σύνδεση και 
εργασία τελειωµένης κατασκευής και οµαλής λειτουργίας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Επίσης περιλαµβάνεται η σύνδεση για τηλεχειρισµό µε το φυλάκιο εισόδου.  

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
 (Αριθµητικά):  9,00 
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Άρθρο ∆-9: ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ 

ΦΕΓΓΙΤΗ, ΚΛΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60 MIN 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6236) 

 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης 60 min από αναγνωρισµένο φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP 
ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες 
ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση 
από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από 
ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από 
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), 
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. 
Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της 
επιλογής της Υπηρεσίας.   

 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση 

της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 332,00 
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Άρθρο ∆-10: ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6401) 
 
 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων απλού σχεδίου, εξωστών, 
κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ευθύγραµµες ράβδους ή  κοιλοδοκούς συνήθων διατοµών ή/και 
µε στηθαίο από διάτρητη λαµαρίνα. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου, της 
διάτρητης λαµαρίνας και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,60 
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Άρθρο ∆-11: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΟΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6418) 
 

Αποκατάσταση κιγκλιδωµάτων, στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου, από σίδηρο 
µορφής, οποιουδήποτε σχήµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια των λεπτοµερειών. Η τιµή 
αφορά την δηµιουργία αρµών στα κιγκλιδώµατα, που βρίσκονται σε σηµεία όπου οι αρµοί 
διαστολής ανοίγουν µε αποτέλεσµα την στρέβλωση των κιγλιδωµάτων.   

Στην τιµή περιλαµβάνεται η επιδιόρθωση ή επανακατασκευή και συµπλήρωση των 
κιγκλιδωµάτων οποιασδήποτε µορφής (σωλήνες, γωνίες, ελάσµατα, πλέγµατα), η αποµάκρυνση 
και απόρριψη κατεστραµµένων τµηµάτων, η επανακόλληση νέων τµηµάτων µε τα υφιστάµενα 
κιγλιδώµατα, η πάκτωση σε βάση από σκυρόδεµα ή στην µαρµαροποδιά και το βάψιµο των 
κιγκιδωµάτων µε ένα χέρι µινίου και δύο ελαιοχρώµατος. Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, 
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, βαφής, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη.  

 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως αποκατασταθέντος κιγκλιδώµατος 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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Άρθρο ∆-12: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΒΑΡΟΥΣ 12 - 24 KG/M2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6501) 

 
Τυποποιηµένα κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο  12 - 24 kg/m2, τα 

οποία τιµολογούνται ιδιαίτερα, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου προερχόµενα 
από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων 
τους χαρακτηριστική της ‘’ σειράς’’, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαεννέα € 
 (Αριθµητικά): 219,00 
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Άρθρο ∆-13: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7146) 

 
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 

και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, µε ασβεστοκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ 
των οποίων η πρώτη µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150 kg τσιµέντου, οι δε δύο άλλες µε 
ασβεστοκονίαµα 1:2 ή µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 kg τσιµέντου. Πλήρης περαιωµένη εργασία, 
µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, εργαλεία και ικριώµατα 
εργασίας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το µεταλλικό πλέγµα. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,70 
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Άρθρο ∆-14: ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΕΥΡΟΥΣ 100 mm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7246) 
 
Επικάλυψη αρµού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές ή τοίχους µε αρµοκάλυπτρο εύρους 

100 mm, το οποίο στερεώνεται στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, και πλήρωση του διακένου µε πλάκες από φυτικές ίνες εµποτισµένες 
µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) ή ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως.  

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ένα € 
 (Αριθµητικά): 61,00 
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 
 
Άρθρο Ε-1: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7316) 
 
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 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) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 19,90 
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Άρθρο Ε-2: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

 
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων όπως κατωτέρω, 

1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε 
την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή µε 
ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα 
των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά 
πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη 
εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
 
Άρθρο Ε-2.1: Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7331) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 33,20 

 
 
 

Άρθρο Ε-2.2: Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7331) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα επτά € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 37,10 

 
 
 
 

Άρθρο Ε-2.3: Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7331) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 39,80 
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Άρθρο Ε-3: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ GROUP 1, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X20 cm 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7326.1) 
 
 

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", διαστάσεων 20x20 cm οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου. 
Περολαµβάνεται η  προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) µε πρόσµικτο 
βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα 
υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το 
αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής 
καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης 
σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 34,60 
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Άρθρο Ε-4: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7326.1) 
 

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

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,10 
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Άρθρο Ε-5: ∆ΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΙΘΟΣΥΝΤΡΙΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΕΙΑΝΣΗ 
 

 

∆ιαστρώσεις γαρµπιλοδέµατος µε λιθοσύντριµα (γαρµπιλοµωσαικό) πάχους 3,5 cm µε 
κοινό τσιµέντο και λιθοσύντριµα (γαρµπίλι) διαστάσεων και χρώµατος ιδιου µε το υφιστάµενο 
ωστέ το τελικό αποτέλεσµα να είναι παρόµοιο µε αυτό. Επιπλέον, µετά το τράβηµα του κονιαµατος 
γίνεται επιφανειακό πλύσιµο για την αποµάκρυνσή του. Υλικά και εργασία αναµίξεως και 
διαστρώσεως. 

  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
 

Άρθρο Ε-5.1: Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm  
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7359) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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Άρθρο Ε-6: ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΚΑΜΠΥΛΑ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ (PVC) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7396) 
 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής (χωρίς 
πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωµατισµού, σύµφωνα µε την µελέτη. Προκύπτει 
από την αναδίπλωση του πολυβινιλικού δαπέδου στην τοιχοποιίας και η διαµόρφωση ‘καµπύλης’ 
γωνίας µε τη χρήση ειδικού πλαστικού τεµαχίου. Περιλαµβάνεται η αναδίπλωση των πλαστικών 
περιθωρίων, η επικόλλησή τους µε ειδικές κόλλες, η στίλβωση και ο καθαρισµός της επιφάνειας. 
Επίσης περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του σοβά ή του δεύτερου φύλλου γυψοσανίδας µε τρόπο 
τέτοιο ώστε το σοβατεπί να φωλιάζει στην εσοχή που δηµιουργείται. 

Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,10 
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Άρθρο Ε-7: ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 

 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7391) 
 

 
∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων µε ηλεκτρικό κόπτη, πλάτους έως 5 mm 

και βάθους τουλάχιστον όσον το πάχος του µωσαικού. Χάραξη κατά το σχέδιο, εργασία διάνοιξης 
και φθορά κοπτικών.  

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,40 
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Άρθρο Ε-8: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕ∆ΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7373.1) 
 
 
Κατασκευή εγχρώµου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούµενου 

αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm, µε την προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου µε φρέζα 
δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής, µε την αναρρόφηση της 
παραγόµενης σκόνης, τον επιµελή καθαρισµό του δαπέδου και το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και 
οπών µε εποξειδικά υλικά. Μετά τον έλεγχο ότι το δάπεδο είναι καθαρό και στεγνό µε υγρασία που 
δεν υπερβαίνει το 4% τοποθετείται το εποξειδικό αστάρι µε κατανάλωση 250 - 350 gr/m2, ανάλογα 
µε την απορροφητικότητα του υποστρώµατος. Πριν το πολυµερισµό του τοποθετείται υαλόπλεγµα 
και γίνεται επίπαση µε χαλαζία (κατανάλωση 500 gr/m2). Mετά τον πολυµερισµό του ασταριού, 
τοποθετείται το αυτοεπιπεδούµενο εποξειδικό δάπεδο µε συνολικό πάχος 3,0 mm και αναλογία 
ρητίνης προς αδρανή 1:1 και συνολική κατανάλωση 5,4 kg/m2. Μετά 24 ώρες ακολουθεί δεύτερη 
στρώση µε ρολό και χαλαζία για την δηµιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 39,80 
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Άρθρο Ε-9: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ (PVC) 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7396) 
 

Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόµοιο, πάχους 2 mm, 
µονοπαγούς υφής (ουχί πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωµατισµού επικολλούµενου µε 
ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα. Περιλαµβάνονται ο πλαστικός 
τάπητας, οι λωρίδες τερµάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 19,90 
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Άρθρο Ε-10: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7397) 
 

Πλάκες δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς διαστάσεων 50Χ50εκ., πάχους 2,5εκ. 
κατασκευασµένες από µίγµα πολυουρεθάνης µε έγχρωµο ανακυκλωµένο καουτσούκ, κατάλληλες 
για παιδικές χαρές, παιδότοπους και παιδικούς σταθµούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, τοποθετούµενες πάνω σε καλά πατηµένο χώµα αφού εγκιβωτιστούν µε χαµηλό 
τσιµεντένιο τοιχίο καθώς επίσης και σε λεία επιφάνεια τσιµέντου χρησιµοποιώντας κόλλα 
πολυουρεθάνης. Υλικά επί τόπυ και εργασία τοποθέτησης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,60 
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Άρθρο Ε-11: Α∆ΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7416) 
 

Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και 
ηλεκτροεργλεία χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισµα) σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της µελέτης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,70 
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Άρθρο Ε-12: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ        
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.  

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

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
 
 

Άρθρο Ε-12.1: Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 
cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7441) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν έξι € 
 (Αριθµητικά): 106,00 
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Άρθρο Ε-13: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΣΚΛΗΡΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 3 CM, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΩΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7461) 

 
Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, όµοιας εικόνας και 

υφής µε τα µάρµαρα που θα καθαιρεθούν πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 2 τεµάχια ανά 
τετραγωνικό µέτρο (διαστάσεων 0,60 * 1,20). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων αρµών διαστολής δαπέδου από αλουµίνιο µε ελαστικό παρέµβυσµα.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι έξι € 
 (Αριθµητικά): 126,00 
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Άρθρο Ε-14: ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ (ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΕΣ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΜΑΡΜΑΡΟ  
 

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των 
πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.  

Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
Άρθρο Ε-14.1: Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και 

πλάτους 11 - 30 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7503) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα δύο € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 92,70 
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Aρθρο Ε-15: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 
 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm. Περιλαµβάνεται η προµήθεια 
και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων 
ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.  

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

 Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

 
 

Άρθρο Ε-15.1: Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7513) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,70 
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Άρθρο Ε-16: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ (ΠΕΖΟΥΛΙΩΝ) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ  

 

 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και 

µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή 
γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού, η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού και η εργασία µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από 
το εξέχον άκρο.  

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

 
 Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
 

Άρθρο Ε-16.1: Επιστρώσεις στηθαίων  µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 
cm και πλάτους έως 20 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7524) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα επτά € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 97,90 
 
 
 
Άρθρο Ε-16.2: Επιστρώσεις στηθαίων  µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

cm και πλάτους άνω των 20 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7526) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 88,70 
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Άρθρο Ε-17: ΠΟ∆ΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 

 
 

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και 
µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή 
γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού, η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού και η εργασία µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από 
το εξέχον άκρο.  

 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
 
Άρθρο Ε-17.1: Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 2 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7532) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ένα € 
 (Αριθµητικά): 101,00 
 

 
 



  
 

K:\CF0000\cons\tefxi\TM.doc                                                94                                          CF0000/4932/B06                                                     

 
Άρθρο Ε-18: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 2,00 m ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ 
 

 

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.  

Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) προσθίας ακµής βατήρων 
 
 
 
 
 

Άρθρο Ε-18.1: Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7541) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα τρία € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 63,50 
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Άρθρο Ε-19: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7578) 

 

  
Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ 

ποιότητας, πάχους 3 cm, µε γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε µήκους, σχήµατος και 
γλυπτής διακόσµησης (καµπύλες ακµές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, 
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής µελέτης. 

Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία υποδοχής των µαρµαρίνων µελών, ή 
λειότριψη, ή στίλβωση (νερόλουστρο) µε υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτούµενες αφανείς 
γαλβανισµένες µεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (µεταλλικά φουρούσια διατοµής L 30x30x3 mm) 
που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα. 

Περιλαµβάνεται ακόµη η κοπή των µαρµαρίνων πλακών του πάγκου σε οποιοδήποτε 
σχήµα (ευθύγραµµο ή καµπύλο), η δηµιουργία οιουδήποτε ανοίγµατος για την υποδοχή της 
γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τµήµα κ.λπ.), η τοποθέτηση περιµετρικά στον 
πάγκο µαρµάρινης ποδιάς (κρέµαση) πάχους 2 cm, µε ή χωρίς εργαλεία, σύµφωνα µε την µελέτη, 
και η στεγανοποίηση του πάγκου µε κατάλληλα υλικά. 

Σηµειώνεται ότι η καµπύλη η ευθύγραµµη διαµόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από 
ενιαίο κοµµάτι µαρµάρου. 

Πλήρης περαιωµένη εργασία κοπής, διαµόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, 
στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και µικροϋλικα επί τόπου 
(σφραγίσεως αρµών, συνδέσεως κ.λπ.), σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 
µελέτης. 

 
Tιµή ανά τρέχον µέτρο πάγκου (m) πλήρως τοποθετηµένου. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 239,00 
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ΟΜΑ∆Α Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
 
Άρθρο Ζ-1: ∆ΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 

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

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)   

 
 
Άρθρο Ζ-1.1: ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 35 mm, (κρύσταλλο 8 mm, κενό 15 mm, 

κρύσταλλο laminated 4+4+4 mm) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7609.2) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
 (Αριθµητικά): 110,00 
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Άρθρο Ζ-2: Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7725) 
 

Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, 
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος 
στεγνού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,60 
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Άρθρο Ζ-3: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΑΣΤΑΡΙ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ 

ΡΗΤΙΝΕΣ ΒΑΣΕΩΣ ∆ΙΑΛΥΤΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7735) 

 
 

Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό 
οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες. Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε 
γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,30 
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Άρθρο Ζ-4: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, 
ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ.ΜΕ 
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 

 
Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς 

χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις. 
Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής διασποράς 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 
 
 
Άρθρο Ζ-4.1: Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής ή ακρυλικής 

βάσεως νερού 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7786.1) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 15,00 
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Άρθρο Ζ-5: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΒΑΦΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7744) 

 
Βαφή µε οικολογικό χρώµα ακρυλικής βάσεως νερού κατάλληλο για την διακόσµηση και 

την προστασία εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος ή επιχρίσµατος, πιστοποιηµένο από διεθνώς 
αναγνωρισµένο φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος. Η προηγούµενη επεξεργασία της 
επιφανείας τιµολογείται µε τα αντίστοιχα κατά περίπτωση άρθρα του Τιµολογίου. 

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)   

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 13,80 
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Άρθρο Ζ-6: ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ 
 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, διαστάσεων 
χρησιµοποιούµενου έτοιµου φύλλου εµβαδού άνω των 0,72 m2, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε 
χώρο, επί σκελετού ή µη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας µε επικόλληση, εκτός όµως 
των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
 
 
 

Άρθρο Ζ-6.1: Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7809) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 13,40 
 
 
 
Άρθρο Ζ-6.2: Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7809) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,90 
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Άρθρο Ζ-7: ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ 

 
 

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων 
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, 
και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται:  

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής 
και αισθητικού αποτελέσµατος  

γ)  Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 

δ)    Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 
 
 
 

Άρθρο Ζ-7.1: Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7809) 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι έξι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 26,50 
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Άρθρο Ζ-8:  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7809) 
 
 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες κοινές ή 
ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε 
δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται:  

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων 
της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού 
αποτελέσµατος  

γ)  Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 22,60 
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Άρθρο Ζ-9: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7316) 
 
 

Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα 
Τ131 ποιότητας S500s και  ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο, µε επίπαση 
σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε ειδικά καλούπια, σε συνδυασµό 
µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου. 

H επιφάνεια εφαρµογής οριοθετείται µε κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωµένους µε 
κονίαµα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε γραµµικό σχέδιο. 

Περιλαµβάνεται η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές), η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του  σκληρυντικού 
χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική 
επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας. 

Η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου θα γίνεται µε την εισπίεση των ειδικων 
καλουπιών στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

Μετά την πάροδο 12 ωρών θα κόβονται οι αρµοί διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 
m, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη.  

Ακολούθως θα γίνεται πλύσιµο µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του 
πλεονάζοντος χρώµατος αρµών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 

Για την προστασία της τελικής επιφάνειας προβλέπεται µία στρώση από ειδικό 
σφραγιστικό βερνίκι (sealer) µε ανάλωση 200 ml/m2. 

Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας 
εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελετη. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 39,80 
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Άρθρο Ζ-10: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7452) 
 
Επιστρώσεις δαπέδων µε  τσιµεντοκυβόλιθους, διαστάσεων 10x10x5 cm,  οποιουδήποτε 

σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης, 
επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή το φυσικό 
έδαφος, µε την συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση µε 
ψιλή άµµο ποταµού εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου.   

Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία (εργασία και υλικά ) 
του τσιµεντοκονιάµατος. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 40,00 
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Άρθρο Ζ-11: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902) 

 
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, 
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται. 

 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο Ζ-12: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7903) 
 

Επάλειψη µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες εκτελουµένη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας εφαρµοζοµένου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του 
εκάστοτε χρησιµοποιουµένου υλικού και γιά οιανδήποτε αναλογία µείξεως µεταξύ εποξειδικών 
ρητινών και σκληρυντικού υλικού. 

  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,40 
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Άρθρο Ζ-13: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7912) 
 

Επίστρωση µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου βάρους 2,5 kg ανά m2 . 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 16,20 
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Άρθρο Ζ-14: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΒΑΡΟΥΣ 155 gr/m2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
  

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, βάρους 155 gr/m2, σε 
οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,90 
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Άρθρο Ζ-15: ΦΡΑΓΜΑ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

 ΠΑΧΟΥΣ 0,40 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 
 

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 
mm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.  

 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,10 



  
 

K:\CF0000\cons\tefxi\TM.doc                                                111                                          CF0000/4932/B06                                                     

 
Άρθρο Ζ-16: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7244) 

 
Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών στο δώµα, σε κατακόρυφη 

επιφάνεια, µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα βαµµένη πλάτους 600 mm περίπου και 
πάχους 1 mm, οιασδήποτε µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές 
ροδέλες, και σφράγιση τών κενών µε µαστίχα σιλικόνης.  

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,40 
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Άρθρο Ζ-17: ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 
ΠΑΧΟΥΣ 2 cm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7932.1) 
 

Πλάκες πάχους 2cm, από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη, µε στερέωση αυτών για τη 
δηµιουργία µόνιµων αρµών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Υλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους κατασκευής.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο Ζ-18: ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7935) 

 
 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου 
βάθους 5 mm έως 8 mm, µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό εν θερµώ, και ελαστικού κορδονιού 
κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 
7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, πληρουµένου του αρµού σύµφωνα µε τίς προδιαγραφές 
του υλικού, την µελέτη, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αρµού 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,40 
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Άρθρο Ζ-19: ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7936) 

 
Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 

8 mm, οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, δια ελαστοµερούς πολυουρεθανικού υλικού, και 
ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού 
και όχι λιγώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, πληρουµένου του αρµού σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές του υλικού, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αρµού 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,50 
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Άρθρο Ζ-20: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7940) 
 
 

Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα, πάχους 50 mm, στερεωµένων µε κατάλληλη 
ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, µε τα υλικά και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 14,70 
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Άρθρο Ζ-21: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩ∆Η 

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7934) 

 
Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, οποιασδήποτε 

διάταξης, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε επικόλληση αυτών µε 
θερµή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 14,70 
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ΟΜΑ∆Α Η: ∆ΙΚΤΥΑ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 
 

 
 
Άρθρο Η-1: ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 
Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 

(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως   

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 

 
 

Άρθρο Η-1.1: Εξωτ. διαµέτρου 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,50 
 
 
Άρθρο Η-1.2: Εξωτ. διαµέτρου 18 mm πάχους τοιχώµατος 0,8 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,50 
 
 
Άρθρο Η-1.3: Εξωτ. διαµέτρου 22 mm πάχους τοιχώµατος 1 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
 
 
Άρθρο Η-1.4: Εξωτ. διαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος 1,5 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € 
 (Αριθµητικά): 16,00 
 
 
Άρθρο Η-1.5: Εξωτ. διαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος 1,5 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,50 
 
 
Άρθρο Η-1.6: Εξωτ. διαµέτρου 42 mm πάχους τοιχώµατος 1,5 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € 
 (Αριθµητικά): 22,00 
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Άρθρο Η-2: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α (∆ΙΚΛΕΙ∆Α) ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ 

 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοxλό 

χειρισµού (κλείσιµο µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.   

 
Τιµή ανά τεµάχιο 9 (τεµ.) 

 
 

Άρθρο Η-2.1: ∆ιαµέτρου Φ 1/2 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
 
 

Άρθρο Η-2.2: ∆ιαµέτρου Φ 3/4 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € 
 (Αριθµητικά): 23,00 
 
 

Άρθρο Η-2.3: ∆ιαµέτρου Φ 1 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι επτά € 
 (Αριθµητικά): 27,00 
 
 

Άρθρο Η-2.4: ∆ιαµέτρου Φ 1 1/4 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 32,00 
 
 

Άρθρο Η-2.5: ∆ιαµέτρου Φ 1 1/2 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 39,50 
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Άρθρο Η-3: ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-12) 
 
  Κρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθµιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων µε τα 

µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο Η-4: ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2ins  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 
 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την 

εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος. ∆ιαµέτρου 1/2 ins.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 

          (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο Η-5: ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ - ΨΥΧΡΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ, 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ, 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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. ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 

          (Αριθµητικά): 75,00 
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Άρθρο H-6: ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ - ΨΥΧΡΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ, 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ - ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13) 

 
 

      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως τοποθετηµένος σε νεροχύτη. ∆ιαµέτρου 1/2 ins   
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 75,00 
 
 
 



  
 

K:\CF0000\cons\tefxi\TM.doc                                                123                                          CF0000/4932/B06                                                     

 
Άρθρο H-7: ∆ΙΚΛΕΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ 

(ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ) ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 ins  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-15)  

 
 
∆ικλείδα αυτόµατη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόµετρο) ,δηλαδή υλικά 

(ρακόρ, σωλήνες χρωµέ κλπ) και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
και ρυθµίσεως  ∆ιαµέτρου 3/4 ins 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 135,00 
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Άρθρο H-8: ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 4000 W 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-24) 
 

Ταχυθερµοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, 
εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα 
ασφαλιστικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή ταχυθερµοσίφωνας µε τα 
όργανά του και τα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 287,00 
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Άρθρο H-9: ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΦΡΩ∆ΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ARMAFLEX 
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και 

ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις Τεxνικές Προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης.    

  
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) θερµικής µόνωσης σωλήνων πλήρους τοποθετηµένης. 

 
 

Άρθρο H-9.1: ∆ιαµέτρου Φ 1/2 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € 
 (Αριθµητικά):  8,00 
 
 
 
Άρθρο H-9.2: ∆ιαµέτρου Φ 3/4 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  9,50 
 
 
 
Άρθρο H-9.3: ∆ιαµέτρου Φ 1 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € 
 (Αριθµητικά): 11,00 
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Άρθρο H-10: ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΡΑ 

 ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 100 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8) 

 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και 

συνδεδεµένο. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα µικροϋλικά και η διάνοιξη οπών.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 65,00 
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Άρθρο H-11: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. 

 ΠΙΕΣΗΣ 6 atm 
 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 

atm, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή για σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (εκτός από τα σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) πλαστικού σωλήνα αποχετεύσεως πλήρως τοποθετηµένου. 
 
 

Άρθρο H-11.1: ∆ιαµέτρου DN40 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
 (Αριθµητικά):  6,00 

 
 
 
Άρθρο H-11.2: ∆ιαµέτρου DN50 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,50 

 
 
 

Άρθρο H-11.3: ∆ιαµέτρου DN75 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
 (Αριθµητικά):  9,00 

 
 
 

Άρθρο H-11.4: ∆ιαµέτρου DN100 mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,50 

 
 
 
Άρθρο H-11.5: ∆ιαµέτρου DN125 mm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-8) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 14,00 
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Άρθρο H-12: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC 
 

 
Για την προµήθεια,  φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
PVC, ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών 
τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της 
χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της 
αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. 

 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των 

απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε 
συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των 

εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου 
και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  µε 

το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 

 
Τιµή ενός µέτρου (m) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και 
έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 
 
Άρθρο H-12.1: Ονοµαστικής πίεσης 10 at Ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθροΥ∆Ρ-6621.4) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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Άρθρο H-13: ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 100 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

 
Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη διαµέτρου 100 mm, πλήρως 

τοποθετηµένο.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,50 
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Άρθρο H-14: ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-14) 
 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συγκολλήσεως στοµίων.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 252,00 
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Άρθρο Η-15: ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΕΩΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-14) 

 
Παιδική λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, 

δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 250,00 
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Άρθρο H-16: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 Χ 50 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17) 
 

      Νιπτήρας πορσελάνης 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 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέος σε λειτουργία.     

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 143,00 
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Άρθρο Η-17: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45 Χ 39 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17) 
 

     Παιδικός νιπτήρας πορσελάνης 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 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέος σε λειτουργία.     

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 200,00 
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Άρθρο H-18: ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ, ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50cm 

ΜΙΑΣ ΣΚΑΦΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 35 Χ 40 X 13 cm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 
1,20 m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-17) 

 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, µιας σκάφης διαστάσεων 

περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,20 m  πλήρης µε βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα 
υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.     

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 140,00 
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Άρθρο Η-19:  ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΩ∆Η 

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70 Χ 70 cm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 

 
      Καταιονιστήρας και λεκάνη καταιονιστήρα από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων 

σκάφης περίπου 70 Χ 70 cm µε το σύνολο των εξαρτηµάτων τους που συµπεριλαµβάνουν τη 
βαλβίδα εκροής, το πώµα της, τον αναµικτήρα θερµού - ψυχρού νερού µε τον σταθερό 
καταιονιστήρα, τη σαπουνοσπογγοθήκη µε τη χειρολαβή από πορσελάνη και δύο άγγιστρα διπλά 
(γάντζοι) αναρτήσεως από πορσελάνη. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται επίσης όλα τα υλικά και 
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.   

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 300,00 
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Aρθρο H-20: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4 mm ΜΠΙΖΟΥΤΕ  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36 Χ 48 cm  
(Αναθεωρείται µε το ΗΛΜ-13) 

 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm, δηλαδή καθρέπτης, 

δύο ή τέσσερις κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.     
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ένα € 
 (Αριθµητικά): 41,00 
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Aρθρο H-21: ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 0,50 cm   

(Αναθεωρείται µε το ΗΛΜ-13) 
 

      Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως.     

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € 
 (Αριθµητικά): 23,00 
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Άρθρο H-22: ∆ΟΧΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ 

(Αναθεωρείται µε το ΗΛΜ-13) 
 

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία.     

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 14,00 
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Άρθρο H-23: ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 Χ 15 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-13) 
 

 
      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € 
 (Αριθµητικά): 16,00 
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Άρθρο H-24: ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΑΦΗ, ΒΑΡΕΩΣ 

ΤΥΠΟΥ Φ 4'' 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 
 

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη 
ετικέτα), Φ 4'', κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προµήθεια σωλήνων, µεταφορά, προσέγγιση, 
τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιµασία αγωγού. Τα ειδικά τεµάχια (σταυροί, ταυ, µούφες, 
καµπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιµολογίου. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 33,00 
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Άρθρο H-25: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X 20cm  ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-10) 

      
      Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων µε εσχάρα ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε 

έδαφος µέχρι 0,30 µ. επιπλέον του βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια 
σκυροδέµατος των 300χγρ. σιµέντου πάχους 10 εκ. και επίστρωση δια τσιµεντοκονιάµατος των 
600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ήτοι υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους κατασκευής.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα € 
 (Αριθµητικά): 70,00 
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Άρθρο H-26: ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 50Χ50 cm ΜΕ 

∆ΙΠΛΟ  ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-10) 

 
Φρεάτιο επισκέψεως µέγιστων εσωτερικών διαστάσεων έως 50x50cm και µέγιστου 

βάθους έως 120cm από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 10cm µε διπλό χυτοσιδηρούν κά-
λυµµα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανο-
µένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου.  Ο πυθµένας του 
φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα C12/15 σε πάχος 10cm. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 220,00 
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Άρθρο H-27: ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 
 

Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής 
θερµάνσεως - κλιµατισµού. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά 
στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές 
πιέσεως και λειτουργίας     

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) χαλυβδοσωλήνα πλήρως τοποθετηµένου 

 
 
Άρθρο H-27.1: ∆ιαµέτρου 14/ 18 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-6) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,50 
 
 
Άρθρο H-27.2: ∆ιαµέτρου 18/ 22 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-6) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 14,00 
 
 
Άρθρο H-27.3: ∆ιαµέτρου 25/ 29 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-6) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 16,50 
 
 
Άρθρο H-27.4: ∆ιαµέτρου 30/ 35 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-6) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
 
 
Άρθρο H-27.5: ∆ιαµέτρου 38/ 43 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-6) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 19,50 
 
 
Άρθρο H-27.6: ∆ιαµέτρου 51/ 56 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-6) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 28,50 
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Άρθρο H-28: ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΕΑ  

Η ΣΥΛΛΕΚΤΗ Φ2 ins 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-6) 

 
 

Έξοδος µε το ανάλογο σ'αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα ψυχρού νερού χρήσεως, 
από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, επιψευδαργυρωµένη εν θερµώ µετά την αποπεράτωση, πλήρως 
εγκατεστηµένη, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία.   

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 24,00 
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Άρθρο H-29: ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ (FAN-COIL UNIT) 
 

      Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα - Στοιχείου οροφής τύπου κασέτας (fan-coil unit) 
αποτελουµένη από:  

 α) στοιχείο ύδατος από χαλκοσωλήνες µετά πτερυγίων αλουµινίου στερεοµένων σε 
αυτούς µε µηχανική εκτόνωση,  

 β) ανεµιστήρa στατικώς και δυναµικώς ζυγοσταθµισµένο τελείως αθόρυβης λειτουργίας,  
 γ) αντλία συµπηκνωµάτων και λεκάνη συγκεντρώσεως συµπυκνωµάτων συνδεοµένη 

υδραυλικώς προς το δίκτυο αποχέτευσης,  
 δ) φίλτρο αέρος µεταλλικό πλενόµενου τύπου,  
 ε) διακόπτης ταχυτήτων µε θέσεις υψηλή-µέση-χαµηλή-εκτός λειτουργίας,  
στ) βαλβίδα εξαερισµού,  
 ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες στην είσοδο και έξοδο του ύδατος και  
 η) λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
µε συµµετοχή στο κόστος και κάθε απαιτούµενου υλικού και της εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως µε τα δίκτυα, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
Άρθρο H-29.1:      Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα - Στοιχείου οροφής τύπου κασέτας  

(fan-coil unit) 662 m3/h 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 815,00 
 
 
Άρθρο H-29.2:      Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα - Στοιχείου οροφής τύπου κασέτας  

(fan-coil unit) 850 m3/h 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια εξήντα τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 864,00 
 
 
Άρθρο H-29.3:      Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα - Στοιχείου οροφής τύπου κασέτας  

(fan-coil unit) 1019 m3/h 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 1.215,00 
 

 
Άρθρο H-29.4:      Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα - Στοιχείου οροφής τύπου κασέτας  

(fan-coil unit) 1685 m3/h 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια τριάντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 1.437,00 
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Άρθρο H-30: ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 900MM 

ΤΥΠΟΥ 22 (∆ΥΟ ΠΛΑΚΕΣ - ∆ΥΟ ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΙ) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-26) 

 
Θερµαντικά σώµατα panel πίεσης λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιµής 13 bar, µε 

θερµαντικές αποδόσεις ελεγµένες κατά DIN 4704 και εγκεκριµένες από DGWK (θερµοκρασία 
νερού 90/70°C και θερµοκρασία χώρου 20°C). Ο βηµατισµός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 
mm και το πάχος ελάσµατος 1,25 mm. Η διαδικασία βαφής τους έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα 
βήµατα της απολίπανσης µε αλκαλικά διαλύµατα, φωσφάτωσης, ασταρώµατος δι' εµβαπτίσεως, 
βαφής µε εποξικές ρητίνες και ψησίµατος στους 200°C. Η απόχρωση είναι RAL 9010, λευκή. Η 
εταιρεία παραγωγής τους έχει πιστοποιηθεί µε το ISO 9002 και όλα τα σώµατα καλύπτονται από 
πενταετή εγγύηση, που καλύπτει τη στεγανότητα και τη βαφή. Παραδοτέα µε τα στηρίγµατα µέσα 
στη συσκευασία και συσκευασµένα από το εργοστάσιο µε πλήρως ανακυκλώσιµα υλικά: 
προστατευτικές γωνιές, κυµατοειδές χαρτόνι και φιλµ συρρικνώσεως. Η συσκευασία µπορεί να 
µένει µέχρι τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Οι συνδέσεις γίνονται στο κάτω µέρος του 
σώµατος µε ειδικό διακόπτη, είτε για µονοσωλήνιο, είτε για δισωλήνιο και συνοδεύονται από 
θερµοστατική βαλβίδα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης θερµοστατικής κεφαλής 
για εξοικονόµηση ενέργειας πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή 
δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.   

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) θερµαντικού σώµατος panel 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 178,00 
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Άρθρο H-31: ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ Η 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-34) 

 
 

      Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους 
Αµερικάνικους κανονισµούς. Περιλαµβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, 
ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρυθµίσεως της ποσότητας 
του αέρα και τα στόµια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, µε τις ενισχύσεις από µορφοσίδηρο, και υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και 
ρυθµίσεως    
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,30 
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Άρθρο H-32: ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ, 

∆ΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΜΟΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 
ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΑΛΛΟΥ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ, 
ΟΝΟΜ. ∆ΙΑΜ. 250 mm ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ∆ΙΑΜ. 307 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-35) 
 
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε 

µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε τα ειδικά 
εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  Ονοµαστικής  διαµέτρου 250 mm και εξωτερικής διαµέτρου 307 
mm.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) αεραγωγού από αλουµίνιο πλήρως τοποθετηµένου 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 21,00 
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Άρθρο H-33:  ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Η ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ 

ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΥΛΛΟΥ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΣ 3 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 

 
Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 

πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m3 και πάχους 3 cm, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου 
πάχους 10 µικρών ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου.Το πάπλωµα προσδένεται στην 
επιφάνεια των αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm µήκους µε περιτύλιξη αυτοκόλλητης 
πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και στεγανοποιήται σε όλους τους αρµούς µε την ίδια πλαστική 
ταινία δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά 
στερεώσεως της µονώσεως και την απαιτούµενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως.    

       
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € 
 (Αριθµητικά): 23,00 
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Άρθρο H-34: ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΦΡΩ∆ΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ARMAFLEX 
 

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και ιδιοτήτων 
όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) πλήρως τοποθετηµένου αφρώδους πλαστικού υλικού 

Armaflex 
 
Άρθρο H-34.1: Armaflex διαµέτρου Φ 1/2 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
 (Αριθµητικά):  9,00 
 
 
 
Άρθρο H-34.2: Armaflex διαµέτρου Φ 3/4 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € 
 (Αριθµητικά): 11,00 
 
 
 
Άρθρο H-34.3: Armaflex διαµέτρου Φ 1 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,50 
 
 
Άρθρο H-34.4: Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/4 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € 
 (Αριθµητικά): 17,00 
 
 
 
Άρθρο H-34.5: Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/2 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 18,50 
 
 
 
Άρθρο H-34.6: Armaflex διαµέτρου Φ 2 ins 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-40) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 21,00 
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Άρθρο H-35: ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ 

ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 10 ins ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-36) 

 
Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 

και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και 
χωρίς εσωτερικό διάφραγµα. ∆ιαστάσεων 10 ins X 10 ins. Από αλουµίνιο.  

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € 
 (Αριθµητικά): 23,00 
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Άρθρο H-36:  ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ 

ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 
 

Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 
διαστάσεων ως κατωτέρω, µε εσωτερικό διάφραγµα, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία  .   

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
 
Άρθρο H-36.1: Στόµιο οροφής διαστάσεων 6X6 ins µε εσωτερικό διάφραγµα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-36) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 45,00 
 
 
 
Άρθρο H-36.2: Στόµιο οροφής διαστάσεων 9X9 ins µε εσωτερικό διάφραγµα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-36) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 54,00 
 
 
 
Άρθρο H-36.3: Στόµιο οροφής διαστάσεων 9X12 ins µε εσωτερικό διάφραγµα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-36) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 59,00 
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Άρθρο H-37: ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ 

ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑ  
 

Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, χωρίς 
εσωτερικό διάφραγµα, διαστάσεων ως κατωτέρω, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.   

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
Άρθρο H-37.1: Στόµιο οροφής διαστάσεων 6X6 ins χωρίς εσωτερικό διάφραγµα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-36) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 45,00 
 
 
 
Άρθρο H-37.2: Στόµιο οροφής διαστάσεων 6X9 ins χωρίς εσωτερικό διάφραγµα 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-36) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα έξι € 
 (Αριθµητικά): 56,00 
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Άρθρο H-38: ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ 

∆ΕΣΜΗΣ (ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ) ΠΑΡΟΧΗΣ 745 m3/h 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-36) 

 
Στόµιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής αέρα, περιστρεφόµενης δέσµης (στροβιλισµού), 

παροχής 745 m3/h, κατάλληλο για τον κλιµατισµό χώρων µεγάλου ύψους, µε φλάντζα και λαιµό 
για σύνδεση µε τον αεραγωγό από το πλάι. Η διάχυση του αέρα θα µεταβάλλεται εποχιακά 
ρυθµίζοντας τη γωνία των πτερυγίων του στοµίου µέσω σερβοµοτέρ.  

Το πρόσωπο του στοµίου είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα και το 
εξωτερικό κοίλο χείλος προσαγωγής, από αλουµίνιο. Το πρόσωπο του στοµίου είναι βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας λευκό RAL 9010  και έχει αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον κατ’ 
ελάχιστο 100 ώρες (DIN 50017), σε απευθείας σύνδεση µε τον αεραγωγό. ∆ηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως και ηλεκτρικών συνδέσεων, επακριβούς 
ρυθµίσεως της κατευθύνσεως του µέσω του στοµίου προσαγοµένου αέρα και παραδόσεως σε 
πλήρη λειτουργία.   
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 845,00 
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Άρθρο H-39: ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ VAM ΠΑΡΟXΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ 

 ΩΣ 1000 m3/h 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32) 

 
      Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM, για την εναλλαγή θερµότητας µεταξύ νωπού 

αέρα και αέρα απαγωγής, παροχής νωπού αέρα ως 1000 m3/h, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση για πλήρη λειτουργία.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 3.845,00 
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Άρθρο H-40: ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙXΟΥ Η ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

 
Αξονικός ανεµιστήρας τοίχου ή παραθύρου, παροχής ως κατωτέρω, πλήρης, µε 

ηλεκτροκινητήρα και διακόπτη απλής ενέργειας τριών ταxυτήτων αθόρυβης λειτουργίας, µε τα 
υλικά και εξαρτήµατα στήριξης. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη 
οπής, αποκατάσταση ζηµιών, ηλεκτροδότηση και παράδοση σε λειτουργία.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
Άρθρο H-40.1: Παροχής 200 m3/h 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-39) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια ενενήντα € 
 (Αριθµητικά): 290,00 
 
 
 
Άρθρο H-40.2: Παροχής 300 m3/h 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-39) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 310,00 
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Άρθρο H-41: ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ∆ΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ VPE ΜΕ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Φ16 mm ΠΑΧΟΥΣ 2mm  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 

 
Σωλήνας απο δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE κατά DIN4726 και DIN16892, Φ16mm 

πάχους 2mm, µε προστατευτικό κυµατοειδή σωλήνα πολυαιθυλενίου για δίκτυο θέρµανσης σε 
θερµοκρασίες τουλάχιστον 95οC σε πιέσεις έως 24bar και τοποθέτηση εντός των δαπέδων, πλήρης 
τοποθετηµένος µε όλα τα απαιραίτητα υλικά και µικρουλικά και εργασίες διάνοιξης αύλακος σε 
πλάκα σκυροδέµατος, αποκατάστασης, στήριξης, στερέωση και σύνδεσης.    
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) σωλήνα πλήρως τοποθετηµένου  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € 
 (Αριθµητικά):  3,00 
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Άρθρο H-42: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-32) 
 
 

Αισθητήριο θερµοκρασίας και υγρασίας τύπου δωµατίου 0°C-50°C µε τα απαιτούµενα 
καλώδια σύνδεσης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 59,00 
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Άρθρο H-43: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 
 

      Μετατόπιση υφιστάµενης Πυροσβεστικής φωλιάς, δηλαδή αποξήλωση µετά 
προσοχής, µεταφορά σε κοντινή θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, και επανασύνδεση στο 
δίκτυο πυρόσβεσης µετά το πέρας των εργασιών, µε συµµετοχή στο κόστος όλων των υλικών, 
µικροϋλικών, εργασίας, δοκιµών που απαιτούνται ώστε η Πυροσβεστική φωλιά στη νέα θέση να 
λειτουργεί ικανοποιητικά.    
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) µετατόπισης 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 175,00 
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Άρθρο H-44: ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ 
 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως.  

    
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 
 
 
 

Άρθρο H-44.1:  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, διαµέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
 
 
 
Άρθρο H-44.2:  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, διαµέτρου 2 ins, πάχους 3,65 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € 
 (Αριθµητικά): 16,00 
 
 
 
Άρθρο H-44.3:  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, διαµέτρου 2 1/2 ins, πάχους 3,65 mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 19,50 
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Άρθρο H-45: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 KG 

        (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-19) 
 
 

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

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 38,00 
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Άρθρο H-46: ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (SPRINKLER) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 
 

Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) διατοµής Φ 1/2 ins τύπου αµπούλας, πλήρως 
τοποθετηµένο στο δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης, έτοιµο για λειτουργία.    
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € 
 (Αριθµητικά): 17,00 
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Άρθρο H-47: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥM ∆ΙΠΟΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 2 Χ 1,5 mm2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46) 
 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία 
και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  ∆ιπολικό διατοµής 2 Χ 1,5 
mm2  
   

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m), καλωδίου πλήρως εγκατεστηµένου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,70 
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Άρθρο H-48: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ LIYCY ∆ΙΠΟΛΙΚΟ  

∆ΙΑΤΟΜΗΣ 2 Χ 1,5 mm2  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47) 

 
Καλώδιο θωρακισµένο τύπου LiYCY, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 

µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) καλωδίου πλήρως εγκατεστηµένου 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και δεκαπέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,15 
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Άρθρο H-49: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 8W 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 
 
Φωτιστικό ασφαλείας µε κατάλληλη λυχνία, και συσσωρευτής Ni-Cd 

τροφοδοτούµενος απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική 
διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και 
στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 68,00 
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Άρθρο H-50: ΠΑΤΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 
 

Πατητό κοµβίο συναγερµού µε το στοιχείο ταυτότητας, µε τα υλικά και µικροϋλικά 
σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα δύο € 
 (Αριθµητικά): 72,00 
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Άρθρο H-51: ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΒΟΜΒΗΤΗΣ) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

 
Σειρήνα συναγερµού ασθενούς ισχύος (βοµβητής) µε το control module και µε τα 

µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 75,00 
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Άρθρο H-52: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

ΚΑΠΝΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 

 
∆ιευθυνσιοδοτηµένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού µετά βάσεως κατάλληλος για 

εγκατάσταση στην οροφή, ρυθµιζόµενης φωτοευαισθησίας, µε καθαριζόµενο και 
αντικαθιστούµενο θάλαµο, µε δυνατότητα αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόµενης 
διεύθυνσης, εσωτερικό αποµονωτή βραχυκυκλώµατος για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
βρόγχου, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της 
εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ένα € 
 (Αριθµητικά): 51,00 
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Άρθρο H-53: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥM ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 
         
Καλώδιο τύπου ΝΥM, τριπολικό, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή 

προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού 
(στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  

 
Τιµή ανά µέτρο (m) καλωδίου πλήρως εγκατεστηµένου 

 
 
Άρθρο H-53.1: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατοµής 3 Χ 1,5 mm2  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,20 

 
 
 
Άρθρο H-53.2: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατοµής 3 Χ 2,5 mm2  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,60 

 
 

 
Άρθρο H-53.3: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατοµής 3 Χ 4 mm2  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,30 
 
 
Άρθρο H-53.4: Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό διατοµής 3 Χ 6 mm2  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-46) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,80 
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Άρθρο H-54: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY ΟΡΑΤΟ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ – 

 ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 3 Χ 2,5 mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47) 
 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο, τριπολικό, διατοµής 3 Χ 2,5 mm2, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.   

 
Τιµή ανά µέτρο (m) καλωδίου πλήρως εγκατεστηµένου 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,40 
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Άρθρο H-55: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΥΠΟΥ NYY ΟΡΑΤΟ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ, ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 
 

      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο, πενταπολικό, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

 
Τιµή ανά µέτρο (m) καλωδίου πλήρως εγκατεστηµένου 

 
 
 
Άρθρο H-55.1: Καλώδιο τύπου NYY, πενταπολικό, διατοµής  5 Χ 4 mm2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € 
 (Αριθµητικά):  6,00 
 
 
 
Άρθρο H-55.2: Καλώδιο τύπου NYY, πενταπολικό, διατοµής  5 Χ 6 mm2 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,50 
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Άρθρο H-56: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α ΤΑΣΕΩΣ 250 V 

ΑΠΛΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 

 
 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 

προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
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Άρθρο H-57: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α ΤΑΣΕΩΣ 250 V  

ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ Η ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 

 
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   

µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.     
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € 
 (Αριθµητικά): 16,00 
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Άρθρο H-58: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΟΡΑΤΟΣ 

ΕΝΤΑΣΕΩΣ 6 Α ΤΑΣΕΩΣ 250 V 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 

 
∆ιακόπτης πιεστικού κοµβίου στεγανός, ορατός, εντάσεως 6 Α, τάσεως 250 V, πλήρης 

δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο € 
 (Αριθµητικά): 22,00 
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Άρθρο H-59: ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUKO ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 
 

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
µικρούλικα, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.     

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο H-60: ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ 

 ∆ΙΠΟΛΙΚΟΣ, ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 

       
Ρευµατοδότης στεγανός, χωνευτός, πλήρης, βακελίτου, διπολικός, µε γείωση, εντάσεως 

16 Αδηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση.     
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 20,00 
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Άρθρο H-61: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΕΛΑΣΜΑ 'ΝΤΕΚΑΠΕ'  

ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ρ30 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ 
 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο, µε πόρτα 
προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες 
κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, 
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό 
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, 
διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά 
ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά 
τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
 

 
Άρθρο H-61.1: Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 35 Χ 25 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 155,00 
 
 
Άρθρο H-61.2: Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 50 Χ 35 cm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 180,00 
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Άρθρο H-62: ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5ΤΕ SIEMENS 
 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
 
Άρθρο H-62.1: Απλός, διπολικός, εντάσεως 25 Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
 
 
 
Άρθρο H-62.2: Απλός,τριπολικός, εντάσεως 25 Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,50 
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Άρθρο H-63: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ EZ-SIEMENS, ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ 25 Α  

ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Ε 27 
           (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-54) 

 
 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS, εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27, 

πλήρης, από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και 
προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, 
κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση.   

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € 
 (Αριθµητικά):  8,00 
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Άρθρο H-64: ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WL-SIEMENS ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 
 
 

      Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS, µονοπολικός, κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την 
ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα 
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.   

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
 
Άρθρο H-64.1: Μικροαυτόµατος εντάσεως 10 Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,50 
 
 
Άρθρο H-64.2: Μικροαυτόµατος εντάσεως 16 Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € 
 (Αριθµητικά): 12,00 
 
 
Άρθρο H-64.3: Μικροαυτόµατος εντάσεως 20 Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 14,00 
 
 
Άρθρο H-64.4: Μικροαυτόµατος εντάσεως 25 Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € 
 (Αριθµητικά): 16,00 
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Άρθρο H-65: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 
 
 

Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 mΑ για τοποθέτηση εντός πίνακα 
διανοµής, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία παράδοσης σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
 
Άρθρο H-65.1: Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής, διπολικός 30 mΑ 2 x 25 A  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 47,00 
 
 
 
Άρθρο H-65.2: Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής, τετραπολικός 30 mΑ 4 x 25 A  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-55) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 58,00 
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Άρθρο H-66: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΑΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ 500 V ΠΛΗΡΗΣ 

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 25/2 Α   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V, πλήρης, εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου), µε ασφάλεια πορσελάνης 
25/2 Α, τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.     

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
 (Αριθµητικά):  9,00 
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Άρθρο H-67: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΟΡΟΦΗΣ 

 ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ 
ΠΟΛΥΜΕΤΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 2 ΛΥΧΝΙΕΣ 36 W 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 
 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από 
χυτοπρεσσαριστό πολυµετακρυλικό πλαστικό, µε 2 λυχνίες 36 W, αποτελούµενο από ενισχυµένη 
βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά 
πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 75,00 
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Άρθρο H-68: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SPOT ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DISANO OFFICE 2 
ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2Χ26W 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 
 

Φωτιστικό σώµα τύπου spot, ψευδοροφής, ενδεικτικού τύπου DISANO OFFICE 2, µε 
δύο λαµπτήρες φθορισµού compact 26W, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή 
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα εννέα € 
 (Αριθµητικά): 79,00 
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Άρθρο H-69: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 

 
 

      Φωτιστικό σώµα απλίκα, στεγανό, µε λαµπτήρα φθορισµού 18W, σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένο.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 95,00 
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Άρθρο H-70: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗΣ COMPACT ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

DISANO OFFICE 2, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2Χ18W 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-60) 

 
 

Φωτιστικό σώµα τύπου spot, ψευδοροφής, µε δύο λαµπτήρες φθορισµού compact 26W, 
ενδεικτικού τύπου DISANO OFFICE 2, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή 
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 73,00 
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Άρθρο H-71: ΑΝΙXΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-62) 
 

Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, µε τα υλικά 
και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 218,00 
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Άρθρο H-72: ΠΡΙΖΑ R-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61) 
 
Πρίζα R-TV τερµατική, χωνευτή, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και 

εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 20,50 
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Άρθρο H-73: ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 75Ω 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61) 
 

  Καλώδιο οµοαξονικό 75Ω ορατό ή εντοιχισµένο εντός καναλιού (σχάρα) ασθενών 
ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και 
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,90 
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Άρθρο H-74: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ UTP 100 CATEG 54 ΖΕΥΓΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 
 

 
Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG 54 ζευγών, δηλαδή προµήθεια και 

προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,60 
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Άρθρο H-75: ΜΟΝΗ ΠΡΙΖΑ RJ 45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ Η ΕΠΙΤΟΙΧΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-49) 
 

Θέση εργασίας δικτύου ασθενών ρευµάτων (Voice-Data), που αποτελείται από µία 
µονή πρίζα RJ 45 κατηγορίας 5, εντοιχισµένη ή επίτοιχη µόνη της ή σε κοινό κουτί µε άλλες 
όµοιες, µε πλαίσιο και κουτί για τοποθέτηση, µε κατάλληλη βάση αγκίστρωσης σε τοίχο ή 
κανάλι, µε προτυπωµένο κύκλωµα απόσβεσης σηµάτων όπως περιγράφεται στη µελέτη, µε όλα 
τα υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται µε την εργασία τοποθέτησης της πρίζας, για 
παράδοση της θέσης εργασίας έτοιµης προς χρήση.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 24,00 
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Άρθρο Η-76: ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 300MM  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 

 

              Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ενός µέτρου µήκους 
πλέγµατος σήµανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 300mm, 
χρώµατος ανάλογα µε την εγκατάσταση (κίτρινο για ηλεκτρικά καλώδια και σωλήνες ΦΑ, λαδί 
για τηλεφωνικά, πράσινο για οπτικές ίνες, κόκκινο για αποχέτευση, µπλε για υδραυλικά), 
κατασκευασµένο από υψηλής αντοχής οµοπολυµερές πολυπροπυλένιο, µε υψηλό βαθµό 
αντίστασης στη σήψη, το οποίο έχει ενσωµατωµένα µέχρι δύο ανοξείδωτα σύρµατα ιχνηλάτησης 
και µε εκτύπωση στην µία πλευρά ενός κειµένου προειδοποίησης. Το πλέγµα κατασκευάζεται 
βάση προδιαγραφών ΕΝ12613:2009, µε ελάχιστη διάµετρο του ανοξείδωτου σύρµατος τα 0,5 
χιλιοστά και αντοχή εφελκυσµού 150 κιλά ανά 200χιλιοστά πλάτος. Επιµήκυνση κατά το σπάσιµο 
12%.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) πλέγµατος σήµανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων 

και σωληνώσεων πλάτους 300mm. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,50 
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Άρθρο H-77: ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ  

 ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ 4   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11) 
 

Σύνολο εργασιών αποξήλωσης, µεταφοράς, αποθήκευσης σε τµήµα του υπογείου 
χώρου στάθµευσης  και  επανεγκατάστασης Η/Μ εγκαταστάσεων υπογείου Κτιρίου 4  

 Το παρόν άρθρο περιλαµβάνει:  
1. Την αποσύνδεση από τα δίκτυα και την έντεχνη αποξήλωση µε την µέγιστη 

προσοχή των Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων (ΚΚΜ2-FOYER, KKM3 
Αίθουσας «Μοντεσόρι», KKM4 Αίθουσας «Ρουσώ», ΠΚ-4 Καµπίνων 
µεταφραστών της  Αίθουσας «Ρουσώ») του υπογείου του κτιρίου 4 (Υ.55 Χώρος 
Κλιµαστιστικών Μονάδων Αιθουσών), του ηλεκτρικού πίνακα, των δικτύων 
καλωδιώσεων, σωληνώσεων, µονώσεων αεραγωγών και αεραγωγών µέσα στον 
χώρο των ΚΚΜ, καθώς και την καθαίρεση των εκ σκυροδέµατος βάσεων των 
ΚΚΜ. Η αποξήλωση θα πρέπει να δηµιουργήσει ελεύθερο ύψος 3m.  

2. Την µεταφορά των ΚΚΜ και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων σε τµήµα 
του υπογείου χώρου στάθµευσης.  

3. Την επανεγκατάσταση των ΚΚΜ και όλων των αποξηλωθέντων δικτύων στην 
παλαιά θέση µετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης των µικροπασσάλων, µε 
συµµετοχή στο κόστος την επανασύνδεση των µε τα δίκτυα σωληνώσεων, 
αεραγωγών και καλωδίων, επανατοποθέτηση µονώσεων αεραγωγών καθώς και 
την κατασκευή νέων αντικραδασµικών βάσεων οµοίων µε τις αφαιρεθείσες.  

4. Την έντεχνη αποξήλωση και επανεγκατάσταση των σωληνώσεων κλιµατισµού, 
αεραγωγών, σωληνώσεων ύδρευσης, πυρόσβεσης, σχαρών καλωδίων, καλώδια 
ισχυρών και ασθενών ρευµάτων στους διαδρόµους και στους βοηθητικούς 
χώρους του κτιρίου 4 (Υ.26 ∆ιάδροµος, Υ.53, Υ.54, Υ.56 & Υ59 Ελεύθεροι 
Χώροι) καθώς και του γενικού ηλεκτρικού πίνακα αρχείου. Η αποξήλωση θα 
πρέπει να δηµιουργήσει ελεύθερο ύψος 3m.  

5. Την αποξήλωση και επανεγκατάσταση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του 
χώρου Η/Υ (Υ.70 Computer Room και Υ71 Προθάλαµος) που βρίσκονται στη 
ψευδοροφή και στο ψευδοπάτωµα συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρικού πίνακα 
στην είσοδο του χώρου Υ.70 µε τρόπο ώστε να δηµιουργεί χώρο µε ελεύθερο 
ύψος 3m.. 

6. Την αποξήλωση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του Παιδικού Σταθµού και 
µεταφορά τους σε τµήµα του υπογείου χώρου στάθµευσης. 

7. Την έντεχνη αποξήλωση και επανεγκατάσταση των σωληνώσεων πυρόσβεσης, 
κλιµατισµού, αεραγωγών, σωληνώσεων ύδρευσης, σχαρών καλωδίων, καλώδια 
ισχυρών και ασθενών ρευµάτων που οδεύουν πλησίον της υπό ενίσχυσης δοκού 
στους χώρους του λεβητοστασίου, πυρόσβεσης και διαδρόµου του υπογείου 
(Υ.40 Λεβητοστάσιο, Υ.26 ∆ιάδροµος, Υ.43 και Υ.44, ∆εξαµενές Νερού, Υ.45 
Χώρος Πυρόσβεσης).  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των εργασιών, υλικών και µικρουλικών που θα 

απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες αποξήλωσης, µεταφοράς και επανασύνδεσης καθώς και 
το κόστος δοκιµών και ρυθµίσεων ώστε οι εγκαταστάσεις (πλήν του Παιδικού Σταθµού) να 
παραδοθούν σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία στην θέση όπου λειτουργούσαν.  

Οι ονοµασίες των χώρων είναι σύµφωνες µε την αναθεωρηµένη αρχιτεκτονική µελέτη 
του κτιρίου.  

 
Τιµή κατ΄αποκοπή (τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 37.500,00 



  
 

K:\CF0000\cons\tefxi\TM.doc                                                194                                          CF0000/4932/B06                                                     

Άρθρο H-78: ΦΡΕΑΤΙΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60 X 0,60M, ΒΑΘΟΥΣ 1,00 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-10) 

 
      Φρεάτιο πλήρως κατασκευασµένο, όπως φαίνεται στα σχέδια και περιγράφεται στη 

µελέτη, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. Τo φρεάτιo θα κατασκευαστεί µε υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 
τοιχωµάτων 15 cm τουλάχιστον και θα φέρει περιµετρικό πλαίσιο. Το περιµετρικό πλαίσιο θα είναι 
εγκιβωτισµένο στο χείλος του φρεατίου και θα διαθέτει υποδοχή για την στήριξη των καλυµµάτων.    

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 230,00 
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Άρθρο H-79: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-10) 
       

Προσθήκη καθ' ύψος και στερέωση σε υφιστάµενο φρεάτιο, ώστε η άνω επιφάνειά του 
να βρίσκεται στο επίπεδο της νέας διαµορφωµένης οδού. Η προσθήκη θα κατασκευαστεί από 
υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους τοιχωµάτων 15 cm και θα φέρει περιµετρικό 
πλαίσιο. Το περιµετρικό πλαίσιο θα είναι εγκιβωτισµένο στο χείλος της προσθήκης του 
φρεατίου και θα διαθέτει υποδοχή για την στήριξη χυτοσιδηρού καλύµµατος κλάσεως C250, 
εσωτερικών διαστάσεων 550x550mm, που πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου. Η τιµή 
αφορά σε προσθήκη καθ' ύψος έως 50cm, συµπεριλαµβανοµένων όλων των υλικών, 
µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    

   
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 300,00 
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Άρθρο H-80: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752) 
 

Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση χυτοσιδηρών σχαρών, 
πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων κάθε είδους, που εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, την τεχνική µελέτη και την Π.Τ.Π. Τ110, δηλαδή την προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, χαµένο χρόνο φορτοεκφόρτωσης και µεταφορά επί τόπου των έργων, µε 
οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο, όλων των απαιτούµενων υλικών (σχαρών, πλαισίων, καλυµµάτων 
φρεατίων κλπ), την επεξεργασία βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρµολόγηση, την 
τοποθέτηση, την πάκτωση κλπ όλων των στοιχείων εντός του σκυροδέµατος, την κατασκευή βάσης 
από τσιµεντοκονίαµα, τη δαπάνη τσιµεντοκονιάµατος καθώς και κάθε άλλου απαιτούµενου υλικού 
πάκτωσης και στεγανοποίησης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, 
αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας. 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) έτοιµων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων 

φρεατίων πλήρως τοποθετηµένων σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,90 
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Άρθρο H-81: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 6 ΑΤΜ 
        

Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου 
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN 8074 
(σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια 
διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, 
του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη 
εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά  σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη 
εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα 
µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης 
του σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης 
δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, 
η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη 
νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά µέτρο (m) πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου 

πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών. 
 
 
 
 
Άρθρο H-81.1: Σωλήνες Φ50 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,06 
 
 
 
Άρθρο H-81.2: Σωλήνες Φ90 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,05 
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Άρθρο H-82: ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-24) 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρης εγκατάσταση ανοιγοκλειόµενης 
µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας οχηµάτων. 

 
Στη τιµή µονάδος του άρθρου περιλαµβάνονται: 

• Οριζόντιο στέλεχος (κοντάρι) από προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304, 
πάχους 1mm, µήκους έως 3,50m και ορθογωνικής διατοµής 15x15cm. Το 
κοντάρι θα φέρει στο κάτω µέρος του προστατευτικό λάστιχο για αποφυγή 
ατυχηµάτων. 

• Χρωµατισµός του οριζόντιου στελέχους (κοντάρι) µε λευκό και κόκκινο χρώµα 
σε εναλλαγή υπό µορφή λωρίδων. 

• Ο κορµός από χάλυβα, χρωµατισµένος µε ηλεκτροστατική βαφή σε έντονο 
κίτρινο ή πορτοκαλί χρώµα. 

• Ηλεκτροκίνητος µηχανισµός κίνησης µπάρας. 
• Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου τοποθετηµένος εντός στεγανού κυτίου µε βαθµό 

προστασίας IP65. 
•  Καλωδιώσεις τροφοδοσίας στεγανού τύπου µε καλώδια ΝΥΥ. 
• Τερµατικοί διακόπτες ελέγχου στις δύο ακραίες θέσεις  των καλωδιώσεων.  
• ∆ιάταξη αποσύµπλεξης του µηχανισµού που θα επιτρέπει την χειροκίνητη 

λειτουργία της µπάρας. 
• Στήριξη στο έδαφος µε θεµελίωση της ειδικής βάσης του κορµού σε σκάµµα το 

οποίο πληρώνεται µε σκυρόδεµα C16/20, αφού πρώτα έχουν περαστεί οι 
σωληνώσεις για τη διέλευση των απαιτούµενων καλωδιώσεων. 

• Όλα τα υλικά και µικροϋλικά καθώς και όλες οι απαιτούµενες εργασίες για τη 
πλήρη τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία της µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας και 
των συνοδευτικών µηχανισµών και εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τα σχέδια και 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εξήντα € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 2.060,50 
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ΟΜΑ∆Α Θ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 
 
 
Άρθρο Θ-1: ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921) 
 
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς 
κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της 
παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων και 

όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την 
τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 µ. µε λεία 
επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά ενός 
συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη 
εγκιβωτισµού τους, η δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά 
µ3 άµµου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής 

του. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,70 
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Άρθρο Θ-2: ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 
 

Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, µε συµπύκνωση κατά στρώσεις 
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή 
και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των 
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των 

λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να 
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας 
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 
της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε διατοµές 

πριν και µετά την κατασκευή των έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και τις 
παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο150. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης 

µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση.  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € και εβδοµήντα εννέα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 21,79 
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Άρθρο Θ-3: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10µ. (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 
 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα από 
τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της 
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση . 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των 

λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να 
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την 
παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

  
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγρ. 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-155. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους κατασκευής βάσης συµπυκνωµένου 

πάχους 0.10µ., µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,22 
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ΟΜΑ∆Α Ι: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
 
 
Άρθρο Ι-1: ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269) 
 

Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε 
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η οποία 
γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό (π.χ. τύπου 
TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγµένα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την 

έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση 
του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε 
το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες» του παρόντος Τιµολογίου. 

 
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για την 

κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν 
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων 
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή ελαφρώς 

οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,86 
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Άρθρο Ι-2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 
 

Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό 
διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου, 

του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, της ασφάλτου και των λοιπών 
απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαµένου χρόνου 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής 
του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού 
της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, µε αυτοκίνητη βούρτσα και µε τα χέρια, η δαπάνη 
µεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα 
ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση, η 
δαπάνη ενδεχόµενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,08 
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Άρθρο Ι-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 
 

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής 
στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε 
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, 
που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί 

τόπου του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών µέσων, η 
δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη, 
αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί 
µε συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και 
διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο 
διανοµέα ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της 
ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,36 
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Άρθρο Ι-4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (Π.Τ.Π. Α 265) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β) 
 

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής (συνδετικής) στρώσης σταθερού 
πάχους 0.05 µ, που θα κατασκευαστεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους 
όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε 
αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς 
τους από οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα 
καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς αυτών και  της ασφάλτου από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του 
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση 
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, 
φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη 
διάστρωσης και συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για 
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην 
Τ.Σ.Υ και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη που τυχόν θα 
απαιτηθεί για κάθε είδους προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. 
δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της 
ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψηπου θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους κατασκευής ασφαλτικής ισοπεδωτικής 

στρώσης πάχους 0,05 µ. της Π.Τ.Π. Α-265, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και είκοσι έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,26 



  
 

K:\CF0000\cons\tefxi\TM.doc                                                206                                          CF0000/4932/B06                                                     

 
Άρθρο Ι-5: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265) 

 
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 

0,05 µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, 
µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά 
προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα 
καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του 
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση 
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, 
φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη 
διάστρωσης και συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για 
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην 
Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της 
ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 

συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη 
θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.  
 
 
 
Άρθρο Ι-5.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και πενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,55 
 
 
 
Άρθρο Ι-5.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β) 
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται επιπλέον και η δαπάνη προµήθειας, ενσωµάτωσης και χρήσης 
χηµικού πολυµερούς βελτιωτικού υλικού ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σε ποσοστό που θα 
προσδιοριστεί από την ειδική µελέτη σύνθεσης, όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,06 
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Άρθρο Ι-6: ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

 
 

Για την πλήρη διαγράµµιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράµµιση) ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, µε υλικό υψηλής αντοχής και 
αντανακλαστικότητας, του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 µήνες, που εκτελείται 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή Σ308-75 "Σήµανσις οδών-Προδιαγραφαί διαγραµµίσεων 
οδοστρωµάτων" και τους όρους δηµοπράτησης του έργου.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 
-  η προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωµης 

αντανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από εν ψυχρώ εφαρµοζόµενο υλικό 
(χρώµα ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόµενο ή διαστρωνόµενο ψυχροπλαστικό µε 
τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, 
αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές)  

- η µεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράµµισης από τον τόπο προµήθειάς 
τους στον τόπο ενσωµάτωσης συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων του 
χαµένου χρόνου και της σταλίας των µέσων µεταφοράς 

- η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου 
- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος, όπου πρόκειται να εφαρµοστεί η διαγράµµιση, 

από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά 

- η προετοιµασία διαγράµµισης (στίξη-πικετάρισµα) και η προεργασία των υλικών 
διαγράµµισης 

- η κατασκευή διαγράµµισης (νέα διαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση) οποιουδήποτε 
είδους, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα) 
µε εν ψυχρώ εφαρµογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια 
και αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόµενη ποσότητα και πάχος 
υµένα 

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
διαγράµµισης 

- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία 
από τη χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την πλήρη στερεοποίησή 
τους καθώς επίσης και άρση των µέτρων προστασίας 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 

 
Άρθρο Ι-6.1: Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και 

αντανακλαστικότητας 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
∆ιαγράµµιση µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου 

εγγύησης 30 µηνών σύµφωνα και µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 – ΕΝ 1424– ΕΝ 1436, 
του οποίου η χρήση και εφαρµογή είναι εγκεκριµένη από κρατικό εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
χωρών µελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερµανίας, κλπ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,75 
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ΟΜΑ∆Α Κ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
Άρθρο Κ-1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5510) 
 
Για την εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα που περιλαµβάνει:   
 
1.  την αφαίρεση τυχόν υπάροχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους 

µε  φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να απαιτηθεί για τον ψιλοχωµατισµό 
του εδάφους. 

2.  την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης 
τύρφης, περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό 
φρεζάρισµα σε  βάθος  10-12 cm  

3. την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 

4.  την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο  σκεύασµα. 
5.  τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, 

του έτοιµου χλοοτάπητα.   
6.  την άµεση άρδευση καθώς και τις καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µε το 

αρδευτικό δίκτυο, τα συχνά βοτανίσµατα και την αποµάκρυνση των αγριόχορτων 
που τυχόν θα φυτρώσουν, την επανασπορά ή επανατοποθέτηση τµηµάτων του 
χλοοτάπητα σε όσα σηµεία η εγκατάστασή του δε θεωρείται επιτυχής. 

7.  τη λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
8.  την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 

εργαστεί, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
επιτυχηµένη εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 
Τιµή εφαρµογής ανά στρέµµα  (στρ.)  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες  € 
 (Αριθµητικά): 6.000,00 
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