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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK - EKΔΟΣΗ 3.0 
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 ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

 1.2.1Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης 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 στις τιμές 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 ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται ) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις 
ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων ) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
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οργανισμούς κλπ. ), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κλπ ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως ) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ. ) ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων 
κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο ) στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό ) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

 (α ) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
 (β ) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις 
όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ ) και μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους. 
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ. )

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων ) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 
μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται ), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
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αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες 
για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου ), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται ) και η απομάκρυνσή 
τους από το Εργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων 
κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται:

 (α ) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
 (β ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ. ), 
 (γ ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 (δ ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α. ), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

 (ε )σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ. ).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 
κλπ ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 
μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές ), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ] ), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος 
Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ# αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την 
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων ) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και 
οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται.
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1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π. ) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 
ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες 
ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες 
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 1.4Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε. ) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε. ), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, 
φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος 
από την εκτέλεση των εργασιών.
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18% ) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28% ) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1.5Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α ) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό 
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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 ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί 
μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια 
τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε 
θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι 
του παρόντος.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented ) αμμοχάλικα, ο μαλακός, 
κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές ), χωρίς να είναι 
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή 
υδραυλικές σφύρες ). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι 
μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής 

(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη )

  2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά ) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία 
είναι τα ακόλουθα:
        Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω ) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω ) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης 

(πράσινο-κόκκινο ), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω ) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω ), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο ) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα ), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο ).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
        Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές ) και κύλινδροι ασφαλείας
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- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες ) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος ) σύρτης με βραχίονα (ντίζα ) που ασφαλίζει 
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο ).
        Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers )

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα )
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου, με 
συσκευή μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

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

(m ) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. 
Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά 
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 
τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές 
για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 
ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 
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ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ ) στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 
επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 
τρίξυλου ) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 
επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

 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 )               2,3
 β ) με κάσα επί δρομικού τοίχου                   2,7
 γ ) με κάσα επί μπατικού τοίχου                   3

  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 )              1,9
 β ) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                  2,3
 γ ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου                  2,6

  3.Υαλοστάσια :
 α ) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου )              1
 β ) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                  1,4
 γ ) με κάσσα επί μπατικού                         1,8
 δ ) παραθύρων ρολλών                              1,6
 ε ) σιδερένια                                     1

 4.Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
        (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού ) πλην ρολλών     3,7

 5.Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει 
        των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού  πλαισίου     2,6

  6.Σιδερένιες θύρες :
 α ) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα            2,8
 β ) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές  2
 γ ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά ) 1
 δ ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ      1,6

  7.Προπετάσματα σιδηρά : 
 α ) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα                     2,5
 β ) ρολλά από σιδηρόπλεγμα                        1
 γ ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας )                     1,6

  8.Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
 α ) απλού ή συνθέτου σχεδίου                      1
 β ) πολυσυνθέτου σχεδίου                          1,5

  9.Θερμαντικά σώματα :
 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

 -1Πεντέλης:        Λευκό
 -2Κοκκιναρά:       Τεφρόν
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 -3Κοζάνης:         Λευκό
 -4Αγ. Μαρίνας:     Λευκό συνεφώδες
 -5Καπανδριτίου:    Κιτρινωπό
 -6Μαραθώνα:        Γκρί
 -7Νάξου:           Λευκό
 -8Αλιβερίου:       Τεφρόχρουν - μελανό
 -9Μαραθώνα:        Τεφρόχρουν - μελανό
 -10Βέροιας:         Λευκό
 -11Θάσου:           Λευκό
 -12Πηλίου:          Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
 -1Ερέτριας:        Ερυθρότεφρο
 -2Αμαρύνθου:       Ερυθρότεφρο
 -3Δομβραϊνης Θηβών:Μπεζ
 -4Δομβραϊνης Θηβών:Κίτρινο
 -5Δομβραϊνης Θηβών:Ερυθρό
 -6Στύρων:          Πράσινο
 -7Λάρισας:         Πράσινο
 -8Ιωαννίνων:       Μπεζ
 -9Φαρσάλων:        Γκρι
 -10Ύδρας:           Ροδότεφρο πολύχρωμο
 -11Διονύσου:        Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 -1Ιωαννίνων:       Ροδόχρουν
 -2Χίου:            Τεφρό
 -3Χίου:            Κίτρινο
 -4Τήνου:           Πράσινο
 -5Ρόδου:           Μπεζ
 -6Αγίου Πέτρου:    Μαύρο
 -7Βυτίνας:         Μαύρο
 -8Μάνης:           Ερυθρό
 -9Ναυπλίου:        Ερυθρό
 -10Ναυπλίου:        Κίτρινο
 -11Μυτιλήνης:       Ερυθρό πολύχρωμο
 -12Τρίπολης:        Γκρι με λευκές φέτες
 -13Σαλαμίνας:       Γκρι ή πολύχρωμο
 -14Αράχωβας:        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. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
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 
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παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 
61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το -Μ )

   Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 
βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
   Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 
τιμές μονάδας σε ευρώ #/m3.km

  Σε αστικές περιοχές    
  - απόσταση < 5 km      0.28     
  - απόσταση >= 5 km     0,21     

 Εκτός πόλεως 
  *-οδοί καλής βατότητας 

 - απόσταση < 5 km      0,20  
 - απόσταση >= 5 km     0,19  

  *-οδοί κακής βατότητας 
 - απόσταση < 5 km      0,25  
 - απόσταση >= 5 km     0,21  

  *-εργοταξιακές οδοί 
 - απόσταση < 3 km      0,22  
 - απόσταση >= 3 km     0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές )  0,03
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του 
παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3 ), κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 
και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ ), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση 
τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 
μεταφορικού έργου ).
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή 
που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα ) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 

(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων ). 
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το -Φ ) 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α1.1.1Αρθρο1

~Μεταφορές με αυτοκίνητο- Δια μέσου οδών καλής βατότητας~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 )

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km )
Μονάδα μέτρησης : Τοννοχιλιόμετρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.30-Α1.1.3Αρθρο2
~ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 )

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ) σε όγκο ορύγματος.
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2171: 100,00%
Ευρώ :  μηδέν και Ενενήντα λεπτά € 0,90
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04-Α1.1.4Αρθρο3
~ Καθαιρέσεις πλινθοδομών~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 )

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση 
τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την 
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2222: 100,00%
Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01.Μ-Α1.1.5Αρθρο4
~Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα- Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 )

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την 
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, 
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σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του 
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%
Ευρώ : Τριάντα δύο και Είκοσι λεπτά € 32,20
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α1.1.6Αρθρο5
~Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 )

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ ), με το 
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση 
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ ). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%
Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α1.1.7Αρθρο6
~ Καθαίρεση επιχρισμάτων~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 )

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων ), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2 ), σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2252: 100,00%
Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α1.1.8Αρθρο7
~ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων~

(Κωδικός Αναθεώρησης 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
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00%
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Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.56-Α1.1.9Αρθρο8
~ Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 )

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών ) σε 
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς 
φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις 
μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Με τις τιμές των άρθρων 22.56 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ ). Τιμή ανά τετραγωνικό 
μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφανείας
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg ) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6102: 100,00%
Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04-Α.11.1.10Αρθρο9
~ Καθαιρέσεις ειδών υγιεινής~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 )

Καθαίρεση  κάθε είδους ειδών υγιεινής . (καζανάκια, λεκάνες νιπτήρες ) 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών 
μέχρι τις θέσεις 
φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος.
Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ ) .
Μονάδα μέτρησης : τεμ.
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2222: 100,00%
Ευρώ : Δέκα πέντε € 15,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.52-Α1.1.11Αρθρο10
~ Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 )

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή 
με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με 
την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή 
αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφανείας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00%
Ευρώ : Δύο και Εξήντα λεπτά € 2,60
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.02-Α1.1.12Αρθρο11
~Καθαίρεση επικεραμώσεων- Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό 
> 50%~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 )

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο 
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καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός 
τους από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η 
απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή 
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Με τις τιμές των άρθρων 22.22 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ ). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2241: 100,00%
Ευρώ : Εννέα € 9,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.62-Α1.1.13Αρθρο12
~ Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 )

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου, 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 και η 
ταξινόμηση των χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς αποθήκευση.
Με τις τιμές των άρθρων 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ ). Τιμή ανά τετραγωνικό 
μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφανείας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00%
Ευρώ : Τρία και Σαράντα λεπτά € 3,40
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.06-Α1.1.14Αρθρο13
~Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για ανοίγματα επιφανείας άνω 
του 1,00 m2 και έως 1,50 m2~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Β )

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ ) σε 
οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών 
της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων ) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με 
τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων 
κλπ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2264.1Β: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.07-Α1.1.15Αρθρο14
~Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για ανοίγματα επιφανείας άνω 
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του 1,50 m2 και έως 2,00 m2~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ )

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ ) σε 
οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών 
της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων ) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με 
τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων 
κλπ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2264.1Γ: 100,00%
Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α11.1.16Αρθρο15
~ Αποξήλωση μόνωσης δώματος (ασφαλτόπανου και λοιπών  επιστρώσεων ).

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 )

Αποξήλωση μόμωσης  και λοιπών   επιστρώσεων , με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της 
στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και 
μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Με τις τιμές των άρθρων 22.60 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ ). Τιμή ανά τετραγωνικό 
μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφανείας
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%
Ευρώ : Πέντε € 5,00
 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΟΙΚ ΝΕΤ-31.02.02-Α1.2.1Αρθρο1

~Γαρμπιλοδέματα- Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208 )

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι ) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους 
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε 
ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 

(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος ), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ).
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3208: 100,00%
Ευρώ : Εβδομήντα οκτώ € 78,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.04-Α1.2.2Αρθρο2
~Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 )

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες 
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σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ ), με την διάστρωση και την 
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 
πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο 
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 
m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 
32.02.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ).
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3214: 100,00%
Ευρώ : Εκατόν έξι € 106,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.03-Α1.2.3Αρθρο3
~Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5 )

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί 
με άλλα.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ).
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-35.01.03-Α1.2.4Αρθρο4
~Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.- Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο 
ανά m3~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3503 )

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών 
επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος ), η 
διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση 
της άνω στάθμης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ).
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3503: 100,00%
Ευρώ : Ενενήντα € 90,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α1.2.5Αρθρο5
~ Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών~
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(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 )

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού 
μέχρι 0,30 m2 κλπ ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι )".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) αναπτύγματος επιφανείας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3811: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α1.2.6Αρθρο6
~Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος- Δομικά πλέγματα B500C ~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 )

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα ) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα ), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Πεδίο _εφαρμογής _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _|
|Ονομ.| _Ράβδοι| _Κουλούρες _και _| _ _ _Ηλεκτρο _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _|
|διάμε| _ _ _ _ _ _ _|ευθυγραμμισμένα| _ _συγκολλημένα _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _|
|τρος _| _ _ _ _ _ _ _| _ _προϊόντα _ _ _ _ _| _ _πλέγματα _ _και| _Ονομ. _|Ονομ. _|
| (mm ) _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _δικτυώματα _ _|διατομή|μάζα/ _|
| _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ (mm2 ) _|μέτρο _|
| _ _ _ _ _| _B500C _| _B500Α _| _B500C _| _B500Α _| _B500C _| _ _ _ _ _ _| (kg/m )|
| _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _

| _ _5,0| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _19,6 _|0,154 _|
| _ _5,5| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _23,8 _|0,187 _|
| _ _6,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _28,3 _|0,222 _|
| _ _6,5| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _33,2 _|0,260 _|
| _ _7,0| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _38,5 _|0,302 _|
| _ _7,5| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _44,2 _|0,347 _|
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| _ _8,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _50,3 _|0,395 _|
| _10,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _78,5 _|0,617 _|
| _12,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _113 _ _|0,888 _|
| _14,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _154 _ _| _1,21 _|
| _16,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ν _ _ _| _ _201 _ _| _1,58 _|
| _18,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _254 _ _| _2,00 _|
| _20,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _314 _ _| _2,47 _|
| _22,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _380 _ _| _2,98 _|
| _25,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _491 _ _| _3,85 _|
| _28,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _616 _ _| _4,83 _|
| _32,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _804 _ _| _6,31 _|
| _40,0| _ _ _ν _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _| _1257 _ _| _9,86 _|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2 ), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς ) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά ).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg ) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα 
με την μελέτη.
Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%
Ευρώ : Ενα και Ενα λεπτά € 1,01
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΑΝΔΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΝΕΤ-46.02.03-Α1.3.1Αρθρο1

~Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm- Πάχους 1 

(μιάς )πλίνθου (μπατικοί τοίχοι )~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4642 )

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα ) ή με σκάφη που 
καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων 6x9x19 
cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο 
σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου
α ) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, 
η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι 
πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση 
έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή 
ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου
β ) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται:
γ ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά 
στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα )

- η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
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- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων
δ ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν 
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 
N/mm2, οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο 
σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφάνειας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Τριάντα έξι και Πενήντα λεπτά € 36,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.25-Α11.3.2Αρθρο2
~ Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ ),σταθερά.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5422 )

Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ ), σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
περαστά,  οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με πλαίσια φύλλων (τελάρα ) 5x7,5 cm, με ή 
χωρίς πηχάκια   διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια υαλοπινάκων 5x4 cm, περιθώρια 

(περβάζια ) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και αρμοκάλυπτρα φύλλων 

(μπινιά ) 2x5.5 cm, κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά ) και 
γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου ) και όλα τα αναγκαία υλικά 
κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης.
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, 
ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και 
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνης κλπ ),
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι 
για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 
2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη 
των κονιαμάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια ) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα 
επιμέρους άθρα ),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 
εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm ) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ )

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά 
της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
Οι τιμές μονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της 
βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού 
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αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2 ) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: Τ2 = Τ1 x (V2 / 
[1,10 x V1] ), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ).
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Εκατόν πενήντα € 150,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.01-Α1.3.3Αρθρο3
~Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 )

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια ) 2x5,5 cm και 
στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα 
"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε 
πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές ) και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ).
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5446.1: 100,00%
Ευρώ : Εκατόν δέκα οκτώ € 118,00
 

ΟΙΚ 65.02.01.01.Κ21.3.4Αρθρο4
~ Σταθερά συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm , Uf πλαισίου 2,8W/m2K  , από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο χρώματος τύπου RAL .

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 )

~Σταθερά συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm , Uf πλαισίου 2,8W/m2K  , από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο χρώματος τύπου RAL , τυποποιημένου σχεδίου, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρώματος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. 
Προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, ρυθμιζόμενων μεντεσέδων, 
λάστιχα, εξαρτήματα και εργασία πλήρους εγκατάστασης και ρύθμισης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6502: 100,00%
Ευρώ : Διακόσια € 200,00
 

ΟΙΚ 65.02.01.01.11.3.5Αρθρο5
~ Ανοιγόμενα και επάλληλα συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm ,

(θύρες,υαλοστάσια ) μονόφυλλα ή δίφυλλα Uf πλαισίου 2,8W/m2K, , από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 )

~Ανοιγόμενα και επάλληλα συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 24mm , Uf πλαισίου 
2,8W/m2K, , από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  οιουνδίποτε  
σχεδίου ,  οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρώματος τύπου RAL που θα υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία.Ητοι προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών,
ρυθμιζόμενων μεντεσέδων, λάστιχα, εξαρτήματα και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
ρύθμισης. 



Σελί δα  20

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6502: 100,00%
Ευρώ : Τριακόσια € 300,00
 

ΟΙΚ 76.27.04-Κ11.3.6Αρθρο6
~ Ενεργειακοί υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 
mm )~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 )

Ενεργειακοί υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 
mm ),UF υαλοπίνακα 1.8 W/m2K ,με τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής μελέτης , 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και απόχρωσης 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 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7609.2: 100,00%
Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.25-Α1.3.7Αρθρο7
~ Κινητές σίτες αερισμού~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 )

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ ), μικροϋλικά και εργασία 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
Γενικοί όροι:
α ) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.
β ) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά ):
δ1 ) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η 
προμήθειά τους.
δ2 ) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από 
γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,
δ3 ) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ ), καθώς και όλα τα 
αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του 
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-
στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4 ) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π ) στις ψευτόκασες 
ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η 
τη τοποθέτηση.
δ5 ) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά 
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αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.
ε ) Τα σκούρα (παντζούρια ) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του 
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) επιφάνειας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.47-Α1.3.8Αρθρο8
~ Περιθώρια δώματος (λούκια )~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347 )
Περιθώρια δώματος (λούκια ) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, 
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου 
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα 
σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η 
διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι 

(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα ), τα υλικά και μικροϋλικά και 
η εργασία πλήρους κατασκευής
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ )

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7347: 100,00%
Ευρώ : Εννέα € 9,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.01-Α1.3.9Αρθρο9
~ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901 )

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό 
επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Γενικοι όροι:

(α ) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 
ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β ) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές 
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

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

(MSDS: Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7901: 100,00%
Ευρώ : Ενα και Εβδομήντα λεπτά € 1,70
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ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α1.3.10Αρθρο10
~ Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 )

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή 
χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών ), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ ), 
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, 
στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg )

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6118: 100,00%
Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.12-Α1.3.11Αρθρο11
~ Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 )

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση 
CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου 
φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται 
ιδιαιτέρως ).
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται 
με την τιμή του άρθρου 78.05.13.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7809: 100,00%
Ευρώ : Δέκα οκτώ € 18,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.26.01-Α1.3.12Αρθρο12
~Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα- Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 )

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών 
με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή 
χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50
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ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.01-Α1.3.13Αρθρο13
~Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 )

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7331: 100,00%
Ευρώ : Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά € 31,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ73.96.Ν11.3.14Αρθρο14
  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM   Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)
  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για τάπητες 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για τάπητες 

LINOLEUM τύπου ARTOWELD ή ισοδυνάμου.  Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες 

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για τάπητες 

LINOLEUM τύπου ARTOWELD ή ισοδυνάμου.  Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες 

τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-06-02

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για τάπητες 

LINOLEUM τύπου ARTOWELD ή ισοδυνάμου.  Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες 

τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-06-02

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για τάπητες 

LINOLEUM τύπου ARTOWELD ή ισοδυνάμου.  Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες 

τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-06-02

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

  Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Επιστρώσεις με τάπητα  LINOLEUM τύπου ARTOLEUM SCALA της FORBO KROMMENIE ή ισοδυνάμου, 

πλάτους 2,00 m και πάχους 2,0mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο.Οι τάπητες 

επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου 635 FORBO FIX MARMOLEUM ADHESIVE ή ισοδυνάμου, επάνω σε 

υπόστρωμα λείο, στέρεο, μόνιμα στεγνό.Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής 

συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για τάπητες 

LINOLEUM τύπου ARTOWELD ή ισοδυνάμου.  Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες 

τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-06-02

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7396: 100,00%
Ευρώ : Δέκα οκτώ € 18,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.95.04-Α1.3.15Αρθρο15
~Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7499 )

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτους έως 5 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra )

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ )
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Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7499: 100,00%
Ευρώ : Δέκα και Δέκα λεπτά € 10,10
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-75.31.04-Α1.3.16Αρθρο16
~Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534 )

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-
00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού ) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra )

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.31-Α1.3.17Αρθρο17
~ Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 )

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, 
σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται 
επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Γενικοί όροι:
α ) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά ):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό ), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα ), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα ) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ
γ ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή 
τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά ):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων 

(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά ).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή ).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές 
εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7131: 100,00%
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Ευρώ : Ενδεκα και Είκοσι λεπτά € 11,20
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.02-Α1.3.18Αρθρο18
~Χρωματισμοί επί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως.~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 )

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%
Ευρώ : Δέκα και Δέκα λεπτά € 10,10
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.16-Α1.3.19Αρθρο19
~ Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 )

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό 
μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων 
και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.
Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
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άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7736: 100,00%
Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.82-Α1.3.20Αρθρο20
~ Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7787 )

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώματος υδατικής διασποράς σε δύο 
διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση υλικού 
υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων χρώματοακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία ).
Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7787: 100,00%
Ευρώ : Ενδεκα και Ογδόντα λεπτά € 11,80
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.02-Α1.3.21Αρθρο21
~Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού- Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 )

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς 
της ) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 
Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.
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Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7786.1: 100,00%
Ευρώ : Δώδεκα και Σαράντα λεπτά € 12,40
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.71.01-Α1.3.22Αρθρο22
~Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 )

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση 
αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7771: 100,00%
Ευρώ : Δέκα και Εβδομήντα λεπτά € 10,70
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ΟΙΚ ΝΕΤ-77.91-Α.11.3.23Αρθρο23
~ Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος ή πλαστικού

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 )

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, ή 
πλαστικού, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των 
παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία ).
Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7791: 100,00%
Ευρώ : Πέντε € 5,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.11-Α1.3.24Αρθρο24
~ Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 )

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις 
στεγών".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση 
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Γενικοί όροι:
α ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά ):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών ), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης ), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών.
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β ) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου ) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμμένου αλλουμινίου.
γ ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της 
κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν 
σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) ανεπτυγμένης επιφανείας
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7211: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.81.01-Α1.3.25Αρθρο25
~Χρωματισμοί επί Εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με σπατουλάρισμα με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 )

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς 
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με 
την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου,ικριώματα και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.92.02-Α1.3.26Αρθρο26
~Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών- Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7793 )

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση 
αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία ).
Ειδικοί όροι:
α ) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
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για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ )

β ) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα 
άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 )

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7793: 100,00%
Ευρώ : Τρία και Σαράντα λεπτά € 3,40
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.48-Α1.3.27Αρθρο27
~ Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 )

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι ), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-
02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Γενικοι όροι:

(α ) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β ) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πραγματικής επιφανείας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7934: 100,00%
Ευρώ : Δώδεκα και Τριάντα λεπτά € 12,30
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.09-Α1.3.28Αρθρο28
~ Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 )

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η 
χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) καλυπτομένης επιφανείας
Γενικοι όροι:

(α ) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β ) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.08-Α1.3.29Αρθρο29
~ Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 )

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE ), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή 
ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της 
επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς 
και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού ), συμβατού με το υλικό, αν αυτό 
συνιστάται από τον προμηθευτή του.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg ) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
Γενικοι όροι:

(α ) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β ) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή

(δ ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 
υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7903: 100,00%
Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.02-Α1.3.30Αρθρο30
~Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός~

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605 )

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη ), κατηγορίας 
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τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε 
οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο ) των 
επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με 
ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα 
σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3 ) τοποθετημένης ξυλείας.
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5605: 100,00%
Ευρώ : Εννιακόσια € 900,00
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΗΜΧ 8066.1.6Ν2.1.1Αρθρο1
~Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 50cm X 60cm mm και
βάθους έως 0.50 m~ (ακαθάρτων ή ομβρίων ) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος
γαιώδες, διάστρωση πυθμένα  με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου  πάχους 10 cm δόμηση
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος
400  kg  τσιμέντου,  τοποθέτηση  στο  σκυρόδεμα  του  πυθμένα  μισού  τεμαχίου
πλαστικου σωλήνα  Φ  125  mm  τομής  ημικυκλικής  και  σχήματος  ημικυλινδρικού  γιά
διαμόρφωση κοίλης  επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου  του πυθμένα και  των πλευρικών επιφανειών  του φρεατίου, εξαγωγή
και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 10: 100,00%
Ευρώ : Εκατόν ογδόντα οκτώ  και Δώδεκα λεπτά € 188,12
 

ΗΜΧ 8072.Ν12.1.2Αρθρο2
~Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά~, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα
στεγανοποιήσεως

(1 kg )

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 29: 100,00%
Ευρώ : Ενα και Ενενήντα εννέα λεπτά € 1,99
 

ΗΛΜ 8Ν.32.1.3Αρθρο3
~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm~  πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε
εγκατάσταση αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων  απάντων των απαραιτήτων ειδικών
τεμαχίων (καμπύλες,  ταυ, ημιταύ, συστολές, "S  ", "Y" , κ.λπ. )  καθώς και των
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%
Ευρώ : Δώδεκα και Εβδομήντα δύο λεπτά € 12,72
 

ΗΛΜ 8Ν.42.1.4Αρθρο4
~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 63mm~  πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε
εγκατάσταση αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων  απάντων των απαραιτήτων ειδικών
τεμαχίων (καμπύλες,  ταυ, ημιταύ, συστολές, "S  ", "Y" , κ.λπ. )  καθώς και των
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υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%
Ευρώ : Δέκα έξι και Ενενήντα πέντε λεπτά € 16,95
 

ΗΛΜ 8Ν.52.1.5Αρθρο5
~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 75mm~  πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε
εγκατάσταση αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων  απάντων των απαραιτήτων ειδικών
τεμαχίων (καμπύλες,  ταυ, ημιταύ, συστολές, "S  ", "Y" , κ.λπ. )  καθώς και των
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι ένα και Σαράντα δύο λεπτά € 21,42
 

ΗΛΜ 8Ν.12.1.6Αρθρο6
~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm~  πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε εγκατάσταση 
αποχετεύσεως κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων  απάντων των απαραιτήτων εργασιών τοποθέτησης, των 
ειδικών
τεμαχίων (καμπύλες,  ταυ, ημιταύ, συστολές, "S  ", "Y" , κ.λπ. )  καθώς και των υλικών 
συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι πέντε και Ογδόντα εννέα λεπτά € 25,89
 

ΗΜΧ 8049.2.1.Ν22.1.7Αρθρο7
Πλαστικό σιφώνι δαπέδου βαρέως τύπου
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 1: 100,00%
Ευρώ : Πενήντα τρία και Δέκα τρία λεπτά € 53,13
 

ΗΜΧ 8130.Ν22.1.8Αρθρο8
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο ) μέχρι Φ 125 χιλ
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 1: 100,00%
Ευρώ : Εξι και Επτά λεπτά € 6,07
 

ΗΛΜ 8.Ν72.1.9Αρθρο9
~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm~  πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε
εγκατάσταση αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων  απάντων των απαραιτήτων ειδικών
τεμαχίων (καμπύλες,  ταυ, ημιταύ, συστολές, "S  ", "Y" , κ.λπ. )  καθώς και των
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τμχ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%
Ευρώ : Επτά και Σαράντα τρία λεπτά € 7,43
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ΗΜΧ 8151.2Ν12.1.10Αρθρο10

~Λεκάνη  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως με το δοχείο   πλύσεως και τα εξαρτήματά του 
από πορσελάνη~  'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου ) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Το σέτ θα είναι μικρών διαστάσεων κατάλληλο για την 
τοποθέτηση σε παιδικούς σταθμούς ή νηπιαγωγεία.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00%
Ευρώ : Τριακόσια δέκα πέντε και Δέκα εννέα λεπτά € 315,19
 

ΗΜΧ 8151.22.1.11Αρθρο11
~Λεκάνη  αποχωρητηρίου
 χαμηλής πιέσεως με το δοχείο   πλύσεως και τα εξαρτήματά του 
από πορσελάνη~  'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου ) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Εκατόν ενενήντα πέντε και Δέκα εννέα λεπτά € 195,19
 

ΗΜΧ 8160.12.1.12Αρθρο12
~Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm~πλήρης με βαλβίδα χρωμέ

(σταγγιστήρα ) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες,
ρακόρ  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα,
τσιμέντο κλπ ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00%
Ευρώ : Εκατόν εξήντα ένα και Τριάντα πέντε λεπτά € 161,35
 

ΗΜΧ 8178.2.12.1.13Αρθρο13
~Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης   διαστάσεων 15 Χ 15 cm ~
δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00%
Ευρώ : Δέκα επτά και Είκοσι επτά λεπτά € 17,27
 

ΗΜΧ 8179.22.1.14Αρθρο14
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 18: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι τρία και Οκτώ  λεπτά € 23,08
 

ΗΜΧ 8169.1.22.1.15Αρθρο15
~Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης      
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 μήκους 0.60 cm ~δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ )
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι ένα και Είκοσι δύο λεπτά € 21,22
 

ΗΜΧ 8171.32.1.16Αρθρο16
~Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή ~
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%
Ευρώ : Δέκα πέντε και Είκοσι τρία λεπτά € 15,23
 

ΗΜΧ 8168.12.1.17Αρθρο17
~Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm~
δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι τρία και Πενήντα δύο λεπτά € 23,52
 

ΗΜΧ 8175.22.1.18Αρθρο18
~Αγγιστρο (γάντζος ) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο~,
με τα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%
Ευρώ : Δέκα τρία και Σαράντα τρία λεπτά € 13,43
 

ΗΜΧ 8165.2.1Ν12.1.19Αρθρο19
~Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, δύο σκαφών 0,91χ0,515 m  ενδ. τύπου NEW MYTHOS  
IDEAL~πλήρης με βαλβίδα

(στραγγιστήρα ),πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και
λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά  επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
γιά λειτουργία.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00%
Ευρώ : Τετρακόσια τριάντα και Τριάντα τρία λεπτά € 430,33
 

ΗΜΧ 8166.2.Ν12.1.20Αρθρο20
Σιφώνι  νεροχύτου δύο σκαφών από πολυαιθυλένιο
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00%
Ευρώ : Σαράντα και Εννέα λεπτά € 40,09
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ΗΜΧ 8160.1Ν22.1.21Αρθρο21

~Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ, με ύψος του επάνω μέρος του νιπτήρα 0,85 μ, 
και ύψος του κάτω μέρος του νιπτήρα 0,7 μ, συνοδευόμενος από ράφι στο ίδιο ύψος. Τα 0,70 μ, 
ύψος για το κάτω μέρος του θα εξασφαλίζονται με κατασκευή της αποχέτευσης τέτοια που να μην 
ενοχλεί τα πόδια του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου.Ο νιτπηρας θα τοποθετηθεί δίπλα στην λεκάνη 
σε απόσταση 0,10 μ. έως 0,25 μ. Η αγκύρωση του νιπτήρα θα είναι τέτοια που να αντέχει σε 
κατακόρυφη φόρτιση 100 κιλών. Περιλαμβάνονται η μπαταρία τύπου κομμωτηρίου, ο καθρέπτης 
τοποθετημένος με ελαφρά κλίση, δύο κρεμάστρες σε ύψος 1,2 και 1,8μ, η βαλβίδα χρωμέ 

(στραγγιστήρα ) με πώμα με άλυσο, το σιφώνιχρωμέ Φ 1 1/4 ιντσες, τα στηρίγματα, χαλκοσωλήνες 
, ρακόρ και λοιπά υλικά και γενικά εξαρτήματα για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέως σε λειτουργία. 

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00%
Ευρώ : Εννιακόσια εξήντα δύο και Σαράντα πέντε λεπτά € 962,45
 

ΗΜΧ 8305.Ν12.1.22Αρθρο22
~Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως  από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης για ΑΜΕΑ~.Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη 

(κατάλληλο για ΑΜΕΑ ) με
τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου
εύκαμπτου χαλκοσωλήνα  χρωμέ με ρακόρ  χρωμέ στα άκρα  του γιά την  προσαρμογή
του,  το πλαστικό  κάθισμα με  το κάλλυμα  και την  χαρτοθήκη πορσελάνης με τα
υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και  συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση
σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00%
Ευρώ : Πεντακόσια εβδομήντα πέντε και Εξι λεπτά € 575,06
 

ΗΜΧ 8128.Ν62.1.23Αρθρο23
Πλαίσιο στήριξης σε χώρο WC ΑΜΕΑ, ενδεικτικού τύπου J2059/ATLANTIS/CERAMICA DOLOMITE ή 
 αντίστοιχου,  δηλαδή υλικά και μικρουλικά στερεώσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.  
 

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%
Ευρώ : Διακόσια ογδόντα ένα και Σαράντα έξι λεπτά € 281,46
 

ΗΛΜ 7.Ν72.1.24Αρθρο24
~Πλαστική σωλήνα VPE κατάληλη για ύδρευση - θέρμανση διαμέτρου 16Χ2mm ονομαστικής πίεσης 
10bar τοποθετημένος  πλήρως σε οιανδήποτε
εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,
καμπύλες,  ταφ, συστολές  κλπ ),  όπως επίσης  και των  υλικών καθαρισμού και
συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους
εγκαταστάσεως.

(1m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00%
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Ευρώ : Πέντε και Είκοσι έξι λεπτά € 5,26
 

ΗΛΜ 7.Ν82.1.25Αρθρο25
~Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη για ύδρευση-θέρμανση διαμέτρου 18Χ2mm ον.πίεσης 10 bar~  
τοποθετημένος  πλήρως σε οιανδήποτε
εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,
καμπύλες,  ταυ, συστολές  κλπ ) πλην  των  ρακόρ,  όπως επίσης  και των  υλικών
καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών
και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00%
Ευρώ : Εξι και Δώδεκα λεπτά € 6,12
 

ΗΛΜ 7.Ν92.1.26Αρθρο26
~Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη για ύδρευση-θέρμανση διαμέτρου 18Χ2.5mm ον.πίεσης 10 bar~  
τοποθετημένος  πλήρως σε οιανδήποτε
εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,
καμπύλες,  ταυ, συστολές  κλπ ) πλην  των  ρακόρ,  όπως επίσης  και των  υλικών
καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών
και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00%
Ευρώ : Εξι και Εβδομήντα οκτώ  λεπτά € 6,78
 

ΗΛΜ 7.Ν52.1.27Αρθρο27
Σπιράλ προστασίας σωλήνα ύδρευσης Φ23
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00%
Ευρώ :  μηδέν και Πενήντα έξι λεπτά € 0,56
 

ΗΛΜ 7.Ν42.1.28Αρθρο28
Σπιράλ προστασίας σωλήνα ύδρευσης Φ31
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00%
Ευρώ :  μηδέν και Ενενήντα επτά λεπτά € 0,97
 

ΗΛΜ Ν93.82.1.29Αρθρο29
Συλλέκτης γαλβανισμένος 1 '' οκτώ αναχωρήσεων κατάλληλος για ύδρευση, μετά την προμήθεια, 
προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία σωλήνων 
ως και κάθε άλλη εργασία συνδέσεως του συλλέκτη με τους σωλήνες των υδρομέτρων και τις 
κύριες παροχές, για τη διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις ). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται  τα καπάκια του Συλλέκτη , τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης του Συλλέκτη 
για την σωστή λειτουργία του, τα ρακόρ και οι σύνδεσμοι για την σύνδεση των σωλήνων και όλα 
τα απαραίτητα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του συλλέτη 
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 5: 100,00%
Ευρώ : Σαράντα τέσσερα και Τριάντα εννέα λεπτά € 44,39
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ΗΛΜ Ν93.62.1.30Αρθρο30

Συλλέκτης γαλβανισμένος 1 '' έξι αναχωρήσεων κατάλληλος για ύδρευση, μετά την προμήθεια, 
προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία σωλήνων 
ως και κάθε άλλη εργασία συνδέσεως του συλλέκτη με τους σωλήνες των υδρομέτρων και τις 
κύριες παροχές, για τη διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις ). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται  τα καπάκια του Συλλέκτη , τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης του Συλλέκτη 
για την σωστή λειτουργία του, τα ρακόρ και οι σύνδεσμοι για την σύνδεση των σωλήνων και όλα 
τα απαραίτητα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του συλλέτη 
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00%
Ευρώ : Τριάντα τρία και Τριάντα λεπτά € 33,30
 

ΗΜΧ 8037.Ν132.1.31Αρθρο31
~Γωνία υδροληψίας   διάστασης 16Χ1/2  ~πλήρως τοποθετημένο σε
εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 6: 100,00%
Ευρώ : Εννέα και Ογδόντα λεπτά € 9,80
 

ΗΜΧ 8037.Ν72.1.32Αρθρο32
~Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό για VPE  διάστασης 16Χ2,5Χ1/2~πλήρως τοποθετημένο σε
εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 6: 100,00%
Ευρώ : Τρία και Είκοσι εννέα λεπτά € 3,29
 

ΗΜΧ 8037.Ν82.1.33Αρθρο33
~Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό για VPE  διάστασης 18Χ2,5Χ1/2~πλήρως τοποθετημένο σε
εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 6: 100,00%
Ευρώ : Τρία και Σαράντα πέντε λεπτά € 3,45
 

ΗΜΧ 8037.Ν32.1.34Αρθρο34
Ρακόρ ορειχάλκινο τερματικό διαμέτρου Φ 22Χ3/4"
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 6: 100,00%
Ευρώ : Οκτώ  και Εβδομήντα οκτώ  λεπτά € 8,78
 

ΗΛΜ Ν200.222.1.35Αρθρο35
Κασσέτα κολλεκτέρ μεταλλική  80Χ45
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Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 29: 100,00%
Ευρώ : Εξήντα τρία και Ενενήντα λεπτά € 63,90
 

ΗΜΧ 8138.4.2Ν2.1.36Αρθρο36
~Κρουνός εκροής (βρύση ) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2 ins επί
νιπτήρα~ με  τα   μικροϋλικά,  υλικά   συνδέσεως  και   την  εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 11: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι δύο και Ενενήντα δύο λεπτά € 22,92
 

ΗΜΧ 8141.3.22.1.37Αρθρο37
~Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
 νεροχύτη       διαμέτρου 1/2 ins~
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%
Ευρώ : Εβδομήντα και Εβδομήντα ένα λεπτά € 70,71
 

ΗΜΧ 8141.2.22.1.38Αρθρο38
~Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
 τοποθετημένος σε νιπτήρα       διαμέτρου 1/2 ins~
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00%
Ευρώ : Εξήντα ένα και Τρία λεπτά € 61,03
 

ΗΜΧ 8101.12.1.39Αρθρο39
~Βαλβίδα  διακοπής (διακόπτης ) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη~
με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 11: 100,00%
Ευρώ : Δώδεκα και Είκοσι επτά λεπτά € 12,27
 

ΗΜΧ 8143.Ν12.1.40Αρθρο40
~Εύκαμπτος σύνδεσμος (φλέξιμπλ ) κατασκευσμένος από ισχυρό ελαστικό με ανοξείδωτη εξωτερική 
θωράκιση τύπου clessinox COMAP εφοδιασμένος με κατά περίπτωση κατάλληλα άκρα σύνδεσης των 
ειδών υγιεινής με το δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή σύνδεσμος και μικρουλικά στον τόπο του έργου 
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και εγκατάστασης.
Εύκαμπτος σύνδεσμος (φλέξιμπλ )

(1 τμχ )
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Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%
Ευρώ : Δέκα και Πέντε λεπτά € 10,05
 

ΗΜΧ 8694.Ν12.1.41Αρθρο41
~Θερμική  μόνωση  σωλήνα  από  εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ ,  σε  σωληνοειδές  σχήμα,  
για  διαμετρο  σωλήνα  3/4 '',  παχους  13mm,  όπως  περιγράφεται  στις  Τεχνικές  
Προδιαγραφές  της  μελέτης  ήτοι  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  με  τα  
μικροϋλικά  για  την  στερέωση  του  υλικού  και  την  στεγανοποίηση  των  εγκάρσιων  και  
κατά  μήκος  αρμών,  καθώς  και  την  σήμανση  των  σωλήνων  με  ιδιαίτερο  χρώμα,  δηλαδή  
υλικά  και  μικροϋλικά  και  κάθε  εργασία  για  πλήρη  εγκατάσταση.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 23: 100,00%
Ευρώ : Τέσσερα και Εξήντα πέντε λεπτά € 4,65
 

ΗΜΧ 8694.Ν52.1.42Αρθρο42
~Θερμική  μόνωση  σωλήνα  από  εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ ,  σε  σωληνοειδές  σχήμα,  
για  διαμετρο  σωλήνα  2 '',  παχους  13mm,  όπως  περιγράφεται  στις  Τεχνικές  
Προδιαγραφές  της  μελέτης  ήτοι  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  με  τα  
μικροϋλικά  για  την  στερέωση  του  υλικού  και  την  στεγανοποίηση  των  εγκάρσιων  και  
κατά  μήκος  αρμών,  καθώς  και  την  σήμανση  των  σωλήνων  με  ιδιαίτερο  χρώμα,  δηλαδή  
υλικά  και  μικροϋλικά  και  κάθε  εργασία  για  πλήρη  εγκατάσταση.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 23: 100,00%
Ευρώ : Πέντε και Πενήντα ένα λεπτά € 5,51
 

ΗΜΧ 8694.Ν62.1.43Αρθρο43
~Θερμική  μόνωση  σωλήνα  από  εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ ,  σε  σωληνοειδές  σχήμα,  
για  διαμετρο  σωλήνα  4 '',  παχους  13mm,  όπως  περιγράφεται  στις  Τεχνικές  
Προδιαγραφές  της  μελέτης  ήτοι  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  με  τα  
μικροϋλικά  για  την  στερέωση  του  υλικού  και  την  στεγανοποίηση  των  εγκάρσιων  και  
κατά  μήκος  αρμών,  καθώς  και  την  σήμανση  των  σωλήνων  με  ιδιαίτερο  χρώμα,  δηλαδή  
υλικά  και  μικροϋλικά  και  κάθε  εργασία  για  πλήρη  εγκατάσταση.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 23: 100,00%
Ευρώ : Επτά και Ενενήντα τέσσερα λεπτά € 7,94
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΗΜΧ 8160.1Ν72.2.1Αρθρο1

~Αποξήλωση  παλαιού υφιστάμενου θερμαντικού σώματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση 
και απομάκρυνση ολοκλήρου του θερμαντικού σώματος , οποιουδήποτε μεγέθους, από την κετρική 
παροχή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία που απαιτούνται για την ασφάλεια όλων των 
εργαζομένων από τους σχετικούς κινδύνους και απομόνωσης του αντίστοιχου τμήματος του δικτύου 
απο τις κεντρικές σωληνώσεις.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :
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Ευρώ : Τριάντα επτά και Εβδομήντα τρία λεπτά € 37,73
 

ΗΛΜ 32.Ν22.2.2Αρθρο2
~Τοπική  κλιματιστική συσκευή  ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU )  παροχής αέρος  200
CFM~  τύπου δαπέδου,  διαστάσεων περίπου  105 Χ  60 Χ  25 cm, αποτελουμένη από
περίβλημα από χαλυβδοέλασμα ή πλαστικό πάχους 1,25mm,  βαμμένο εξωτερικώς με χρώμα ντούκο
και εσωτερικώς  επενδεδυμένο με ηχομονωτικό υλικό  καταλλήλου πάχους εντός του
οποίου  περικλείονται  α )  στοιχείο  ύδατος  από  χαλκοσωλήνες  μετά πτερυγίων
αλουμινίου στερεομένων  σε αυτούς με  μηχανική εκτόνωση, β )  δύο φυγοκεντρικοί
ανεμιστήρες   στατικώς   και   δυναμικώς   ζυγοσταθμισμένοι  τελείως  αθορύβου
λειτουργίας, συνεζευγμένοι  στον ίδιο άξονα με  τον ηλεκτροκινητήρα, γ ) λεκάνη
συγκεντρώσεως   συμπυκνωμάτων   συνδεομένη    υδραυλικώς   προς   το   δίκτυον
αποχετεύσεως,  δ )  φίλτρο  αέρος  μεταλλικό  πλενομένου  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 )

θερμοστάτη με διακόπτη χειμώνος-θέρους ελέγχου  της θερμοκρασίας του χώρου που
επενεργεί  στην  λειτουργία  του  ανεμιστήρος,  ήτοι  συσκευή  επί  τόπου μετά
καλωδίου μήκους 2 μέτρων, ρευματολήπτου  τριπολικού δύο ορειχαλκίνων ρακόρ και
της εργασίας πλήρους  εγκαταστάσεως και συνδέσεως εις τα  δίκτυα, παραδοτέα σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 32: 100,00%
Ευρώ : Τετρακόσια πενήντα εννέα και Εξήντα έξι λεπτά € 459,66
 

ΗΜΧ 8766.3.22.2.3Αρθρο3
~Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων  αγωγών.~
Ορατό  ή εντοιχισμένο,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση υλικών  και μικροϋλικών

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

(1 m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00%
Ευρώ : Πέντε και Εξήντα έξι λεπτά € 5,66
 

ΗΜΧ 8766.3.12.2.4Αρθρο4
~Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων  αγωγών.~
Ορατό  ή εντοιχισμένο,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση υλικών  και μικροϋλικών

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

(1 m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00%
Ευρώ : Πέντε και Είκοσι εννέα λεπτά € 5,29
 

ΗΜΧ 8732.2.32.2.5Αρθρο5
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~Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ ,~ Διαμέτρου~Φ 16mm ~
ορατός  ή εντοιχισμένος,  δηλαδή σωλήνας  με τα  απαραίτητα πλαστικά προστόμια
ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 41: 100,00%
Ευρώ : Τέσσερα και Πέντε λεπτά € 4,05
 

ΗΜΧ 8766.1.1.Ν.82.2.6Αρθρο6
~Κανάλι διέλευσης καλωδίων 105Χ50 mm οβάλ ή ορθογωνικής διατομής ενδεικτικού τύπου legrand 
DLP. πλήρως
 εγκατεστημένο με τα υλικά στήριξης έτοιμο για χρήση.

(1 m )

� 
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00%
Ευρώ : Είκοσι πέντε και Εβδομήντα πέντε λεπτά € 25,75
 

ΗΜΧ 8826.3.2Ν32.2.7Αρθρο7
Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α/220V, κατάλληλος για πλαστικό κανάλι, μονός ενδεικτικού τύπου 
MOSAIC/LEGRAND ή αντίστοιχου., πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με δίκτυο, 
ρευματοδότης με το αντίστοιχο κουτί της βάσεως, την αντίστοιχη πλάκα, χωνευτός σε τοίχο ή σε 
επιδαπέδιοστόμιο ή σε κανάλι διελεύσεως καλωδίων ή γυψοσανίδα, ως και κάθε υλικό, μικρουλικό 
και εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 49: 100,00%
Ευρώ : Δέκα επτά και Είκοσι οκτώ  λεπτά € 17,28
 

ΗΜΧ 8826.3.2.Ν12.2.8Αρθρο8
~Ρευματοδότης  σούκο  τύπου  MOSAIC   ειδικό  εξάρτημα,  κατάλληλο  για  την  τοποθέτηση  σε  
κανάλι  ηλεκτρικών  γραμμών     διαστάσεων  100 Χ  40  χιλ.  τμηματικής  συναρμολογησης,  
εγκατεστημένο  πλήρως  σε  ηλεκτρική  εγκατάσταση,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  
αναλογούντων  ειδικών  εξαρτημάτων  ( βάση,  καλλυμα  αγραφες  στηρίξεως )  όλων  των  
υλικών  και   μικροϋλικών,    συνδέσεως κλπ.  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Δέκα έξι και Τριάντα τέσσερα λεπτά € 16,34
 

ΗΜΧ 8973.9.4.Ν22.2.9Αρθρο9
~Φωτιστικό  σώμα  ψευδοροφής,  τεσσάρων  (4 )  λαμπτήρων  φθορισμού  18  W,    πλήρες,  μετά  
των  λυχνιών  φθορισμού,  τοποθετημένο  επί  της  οροφής,  με  βάση  σχήματος  τετραγώνου  
από  χαλυβδόφυλλο  πάχους  0,8mm, με  περσίδα  από  προανοδειωμένο  αλουμίνιο  σε  διπλή  
παραβολικότητα , που  προκαλεί  διάθλαση  του  φωτός, με  ενσωματωμένα  όλα  τα  απαιτούμενα  
όργανα  αφής,  δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία,  λυχνιολαβές  λαμπτήρων,  εκκινητές,  
πυκνωτές,  λαμπτήρες  και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως. (

1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :
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Ευρώ : Εκατόν πενήντα τέσσερα και Εξι λεπτά € 154,06
 

ΗΜΧ 8915.1.32.2.10Αρθρο10
~Μικροαυτόματος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
 μονοπολικός εντάσεως 16 Α~ κατάλληλος γιά τοποθέτηση  μέσα σε μεταλλικό πίνακα
διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε
φύσεως μονωτικά  στηρίγματα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά  και μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον
πίνακα.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00%
Ευρώ : Δέκα και Είκοσι ένα λεπτά € 10,21
 

ΗΛΜ 63.Ν72.2.11Αρθρο11
Αναβατόριο κατάλληλο για μεταφορά τροφίμων (compact ) τύπου C450 για πρόσβαση σε δύο ορόφους 
ανυψωτικής ικανότητας ωφελ. 400 κιλών .Το μήκος στο οποίο θα κινείται το αναβατότιο θα είναι 
περίπου 8 μ. Θα Οδηγείται απο τον εξωτερικό χώρο της εισόδου μέχτι τον δεύτερο όροφο. Το 
αναβατόριο θα είναι ενδεικτικού τύπου C450 με κατάλληλο υδραυλικό κινητήρα , χειριστήριο στο 
αριστερό ή δεξιό μπράτσο, μπουτόν κλίσεων σε όλες τις θέσεις και αισθητήρες πίεσης ασφάλειας 
σε περίπτωση εμποδίου 
ήτοι υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία προσεγγίσεως, εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
ρυθμίσεως  και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται και οι 
κατάλληλες θύρες ασφαλείες.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 63: 100,00%
Ευρώ : Δέκα χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα και Σαράντα 

λεπτά

€ 10.249,40

 
ΗΜΧ 8041.6.1.Ν12.2.12Αρθρο12

~Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm με μόνωση από 100% FCKW  και 
εύκαμπτο μανδύα ΡΕ 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.

(1 m )

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00%
Ευρώ : Δέκα τρία και Εβδομήντα έξι λεπτά € 13,76
 

ΗΛΜ Ν200.142.2.13Αρθρο13
~Θερμοστάτης χώρου επίτοιχος με ψηφιακή οθόνη και μέτρηση θερμοκρασίας χώρου με ενσωματωμένο 
αισθητήρα  με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως,  συνδέσεως  και  
ρυθμίσεως  παραδοτέος  σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 12: 100,00%
Ευρώ : Ογδόντα έξι και Εξήντα εννέα λεπτά € 86,69
 

ΗΛΜ Ν200.152.2.14Αρθρο14
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~Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα  δύο θέσεων διαμέτρου 1 1/4 ins,  ελαφρού  τύπου,
κοχλιωτής  συνδέσεως~ αποτελούμενη  από  κινητήρα, μοχλισμό  και  σώμα διόδου
βαλβίδας,  πλήρης με  τα υλικά   (μετασχηματιστής κλπ )  τα μικροϋλικά  και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ )

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :
Ευρώ : Εκατόν είκοσι πέντε και Σαράντα δύο λεπτά € 125,42
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                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.
         ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.
         ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.
         ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.
         ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.
         ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ                                    ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

                                    Χανιά Μάιος 2015

                                    Σ Υ Ν Τ Α Θ Η Κ Ε
                                      Οι Μελετητές

     ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ     ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ    ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     Αρχιτέκτων Μηχ/κός     Πολ/κός Μηχ/κός    Εργ/γός Δ.Εργων    Μηχ/γος Μηχ/κός

                                     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.
         ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ                                    ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
        Πολ/κός Μηχ/κός                                        Πολ/κός Μηχ/κός
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