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ΓΕΝΚΚΟΚ ΟΡΟΚ 

 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων εργαςιϊν, 

όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ 

μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ 

απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ 

Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των 

μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα 

χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  προκφπτει το προχπολογιηόμενο 

άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ 

ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. Στισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 

εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων 

των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν 

υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν 

απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, 

τισ ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν 

περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) 

των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 

απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ 

λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 

εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου 

από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ. 

1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο Λ.Κ.Α., 

ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.λπ.), 

δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ 

(αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ 

(πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) 

κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν 

οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με 
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εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί 

τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, 

εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο 

εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, 

εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν 

(ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κλπ, ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι των υποδομϊν, 

κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι 

λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα 

και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ 

αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ 

(βάςεισ, τοιχία κ.λπ. καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου 

ςε βακμό αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά ζχει 

δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, τα 

μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ και 

τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των όμορων 

καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ 

αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν 

κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ 

ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν 

οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 

‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, 

εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 

εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ 

εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, 

θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για 

οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 

Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε 

ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 
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1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ 

και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων 

κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ 

μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 

προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά 

φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Θ, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 

εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι 

ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 

οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, 

εκτζλεςθ άλλων ζργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν αποκατάςταςθ 

τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ 

Αρχζσ  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία πεηϊν 

και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ 

των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και 

φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και 

τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λπ. κακϊσ και οι 

δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ 

των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 

1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 

πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) 

που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν 

εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο 

του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ 

ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ 

αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 

*ΟΚΩ+),  
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1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο του 

ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ 

λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ 

φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο. 

 1.15 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηομζνων με 

ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ κοίτθσ 

ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ 

υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και 

πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 

εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 

τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των 

εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ 

αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, 

προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν 

διατιρθςι τουσ. 

1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που 

διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι 

ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και 

μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για κάκε 

είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν 

διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, 

ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων 

τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ για 

τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του Αναδόχου και απαιτοφνται για 

τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων 

διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), 

κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων 

προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, 

καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων 

μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν εφαρμογι 

αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ 

(πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ 

αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 
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1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν 

ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται 

ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν από 

τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ 

ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν 

Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο 

ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 

υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, 

τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα 

όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει 

μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν 

να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ 

ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, 

δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ 

γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, 

όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία 

περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ κφριων και βοθκθτικϊν 

εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι 

άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαςφάλιςθ λειτουργικισ 

ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ 

και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ του ζργου, 

κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα με τουσ 

εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ. 
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(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικισ χριςθσ (π.χ. 

γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου και 

αποκινθτοποίθςθσ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ τροποποιιςεισ, εφόςον δεν 

περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ και 

Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, 

χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν πορεία των 

εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, απαιτιςεισ για μζτρα 

προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα 

οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν (περιλαμβάνει τθ χριςθ των 

εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων) 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ μόνιμθσ και 

αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα 

λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με 

εξειδικευμζνο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. χριςθ αυτοκινιτων 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κόςτοσ  ζδρασ 

επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο του 

Ζργου. 

 Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ζναντι 

παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 

αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο 

παράδειγμα: 
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(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από 

ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα 

των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ 

και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα 

τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο: 

     DN / DM 

 

 

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Θ αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ υπάρχουςα 

διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ του παρόντοσ 

τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια 

ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του παρόντοσ 

Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι 

ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου. 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΨΩΜΑΣΟΤΡΓΚΚΑ - ΚΑΙΑΚΡΕΕΚ 

 

ΆΡΙΡΟ Α-1  

(ΟΚΚ 20.10)ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2162  

Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων 

διαμορφωμζνων χϊρων ι τμθμάτων αυτϊν, ςε μζςθ απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω 

προϊόντων ζωσ 10,00 m, με τθν ζκριψθ, διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 cm, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ, 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-07-02-00 Ζπανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                       Αρικμθτικϊσ: 4,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-2  

 (ΟΚΚ 20.11) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2163 

Ρρόςκετθ αποηθμίωςθ για τισ πλάγιεσ μεταφορζσ υλικϊν επίχωςθσ ςτθν ηϊνθ κεμελίωςθσ του κτιρίου με 

μονότροχο ι μικροφορτωτι (τφπου Bobcat ι παρεμφεροφσ) ανά 20,00 m πζραν των αρχικϊν 10,00 m. Θ 

τιμι εφαρμόηεται αποκλειςτικά ςε περιπτϊςεισ επιχϊςεων με προϊόντα εκςκαφϊν του ιδίου του κτιρίου. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν 

επίχωςθ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

             Αρικμθτικϊσ: 1,50 

 

ΆΡΙΡΟ Α-3  

 (ΟΚΚ Ν20.12.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2122 

Εκςκαφζσ γενικζσ και ειδικζσ επί εδάφουσ οιαςδιποτε ςφςταςθσ (γαιϊδουσ, θμιβραχϊδουσ, επιχϊςεισ 

κλπ.), εκτελοφμενεσ με τα χζρια παρουςία Αρχαιολόγου, μετά τθσ μεταφοράσ και απόρριψθσ των 

προϊόντων εκςκαφϊν, 

για υποβιβαςμό ςτάκμθσ δαπζδων, διάνοιξθ τάφρων, αφαίρεςθ νεϊτερων υλικϊν επιχϊςεων, κλπ. 

παρόμοιων καταςκευϊν, ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του ζργου, εντόσ ι εκτόσ των κτιρίων. Θ 

εκςκαφι κα γίνει με τα χζρια ςταδιακά κατά ςτρϊματα των 10 cm, με μεγάλθ προςοχι, προκειμζνου να 

αποφευχκοφν κάκε είδουσ βλάβεσ ςε παρακείμενεσ δομικζσ καταςκευζσ και πικανά αρχαιολογικά 

ευριματα. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ θμιβράχου είναι δυνατι θ χριςθ μόνο ελαφρϊν θλεκτρικϊν εργαλείων 

χειρόσ για τθν χαλάρωςθ του, μετά όμωσ από ςχετικι ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. Οι εκςκαφζσ κα 

πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και παρουςία Αρχαιολόγου που κα διακζςει ο 

ανάδοχοσ ςτο ζργο. Πλα τα προϊόντα τθσ εκςκαφισ -όπου αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Αρχαιολογικι 

Υπθρεςία- κα κοςκινίηονται με ςίτα επί τόπου ζτςι ϊςτε να γίνεται διαχωριςμόσ των πικανϊν 

αρχαιολογικϊν ευρθμάτων. Τα πικανά ευριματα, κα μεταφερκοφν και αποκθκευκοφν με φροντίδα του 

αναδόχου, ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ Αρχαιολογικι Υπθρεςία. Οι εκςκαφζσ κα πραγματοποιθκοφν 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και τθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κοςκινίςματοσ προϊόντων, 

διαχωριςμοφ των τυχόν αρχαιολογικϊν ευρθμάτων μετά τθσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ τουσ ςε 
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αποκικεσ, αποηθμίωςθ Αρχαιολόγου, ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςε χϊρουσ βατοφσ από μθχανικά μζςα, 

κακϊσ και μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και απόρριψθ των προϊόντων ςε χϊρουσ επιτρεπόμενουσ 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, κακϊσ και όλεσ οι αποηθμιϊςεισ λόγω κακυςτεριςεων για φορτϊςεισ, 

εκφορτϊςεισ και λοιποφσ χειριςμοφσ. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΛΚΟΣΛ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

             Αρικμθτικϊσ: 127,90 

 

    ΆΡΙΡΟ Α-4  

 (ΟΚΚ Ν20.12.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2122 

Εκςκαφζσ γενικζσ επί εδάφουσ οιαςδιποτε ςφςταςθσ (γαιϊδουσ, θμιβραχϊδουσ, επιχϊςεισ κλπ.), 

εκτελοφμενεσ με τα χζρια παρουςία Αρχαιολόγου, για υποβιβαςμό ςτάκμθσ δαπζδων και αφαίρεςθ 

νεϊτερων υλικϊν επιχϊςεων, κλπ. παρόμοιων καταςκευϊν, ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του ζργου, 

εντόσ ι εκτόσ του ναοφ. Θ εκςκαφι κα γίνει με τα χζρια ςταδιακά κατά ςτρϊματα των 10 cm, με μεγάλθ 

προςοχι, προκειμζνου να αποφευχκοφν κάκε είδουσ βλάβεσ ςε παρακείμενεσ δομικζσ καταςκευζσ και 

πικανά αρχαιολογικά ευριματα. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ θμίβραχου είναι δυνατι θ χριςθ μόνον ελαφρϊν 

θλεκτρικϊν εργαλείων χειρόσ για τθν χαλάρωςθ του, μετά όμωσ από ςχετικι ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. Στθν 

τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται επίςθσ το κόςτοσ προςωρινισ ςυςςϊρευςθσ των υλικϊν εκςκαφϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ. Οι εκςκαφζσ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

επίβλεψθσ και παρουςία Αρχαιολόγου που κα διακζςει ο ανάδοχοσ ςτο ζργο. Πλα τα προϊόντα τθσ 

εκςκαφισ -όπου αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία- κα κοςκινίηονται με ςίτα επί 

τόπου ζτςι ϊςτε να γίνεται διαχωριςμόσ των πικανϊν αρχαιολογικϊν ευρθμάτων. Τα πικανά ευριματα, 

κα μεταφερκοφν και αποκθκευκοφν με φροντίδα του αναδόχου, ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ 

Αρχαιολογικι Υπθρεςία. Οι εκςκαφζσ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και 

τθν ΕΤΕΡ 02-04-00-00 "Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν με τθν μόρφωςθ των παρειϊν ι 

πρανϊν και του πυκμζνα, οι τυχόν απαιτοφμενεσ ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν, θ ςυςςϊρευςθ 

των προϊόντων εκςκαφισ ςε μζςθ απόςταςθ ζωσ 30 m, το κοςκίνιςμα προϊόντων, ο διαχωριςμόσ των 

τυχόν αρχαιολογικϊν ευρθμάτων μετά τθσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ τουσ ςε αποκικεσ, και τζλοσ θ 

αποηθμίωςθ Αρχαιολόγου. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΛΚΟΣΛ ΕΞΛ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

             Αρικμθτικϊσ: 126,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-5 

 (ΟΚΚ Ν20.15.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2162 

Επίχωςθ κενϊν κόλων με κραυςτά υλικά λατομείου, που τοποκετοφνται εν ξθρϊ, ςε οποιαδιποτε κζςθ 

και ςτάκμθ του ζργου, εργαςία που κα εκτελεςκεί μετά τισ εργαςίεσ επίχριςθσ των εξωραχίων των κόλων. 

Τα ςκφρα κα είναι κατάλλθλθσ κοκκομετρίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, κα διαςτρωκοφν ςτισ 

προβλεπόμενεσ κζςεισ χφδθν κατά ςτρϊςεισ με ιδιαίτερθ προςοχι, ζτςι ϊςτε να γεμίςουν πλιρωσ όλα τα 

κενά πάνω από τουσ κόλουσ μζχρι τθν προβλεπόμενθ άνω ςτάκμθ διάςτρωςθσ τουσ. 
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Ιτοι προμικεια κραυςτϊν υλικϊν, φορτοεκφορτϊςεισ, μεταφορζσ επί τόπου του ζργου, διάςτρωςθ κατά 

ςτρϊςεισ, και ελαφρά ςυμπφκνωςθ. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου, με τθν μεταφορά του κραυςτοφ υλικοφ από 

οποιαδιποτε απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν επίχωςθ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 

             Αρικμθτικϊσ: 25,57 

 

    ΆΡΙΡΟ Α-6  

 (ΟΚΚ 20.20) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2162 

Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου. 

Καταςκευι ςτρϊςεων από κραυςτά υλικά προελεφςεωσ λατομείου (αδρανι οδοςτρωςίασ, 

λικοςυντρίματα, ςκφρα κλπ). Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά των υλικϊν επί τόπου του 

ζργου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ εντόσ τθσ κάτοψθσ του κτιρίου με ι χωρίσ μθχανικά μζςα, θ διάςτρωςθ ςε 

πάχθ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι και θ ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι δονθτικζσ 

πλάκεσ 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου, με τθν μεταφορά του κραυςτοφ υλικοφ από 

οποιαδιποτε απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν επίχωςθ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 24,45 

 

   ΆΡΙΡΟ Α-7  

 (ΟΚΚ Ν20.22.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2162 

Ρλιρωςθ ορυγμάτων αποςτράγγιςθσ με κραυςτά υλικά ςε τρεισ διαδοχικζσ ςτρϊςεισ, δθλαδι ςκφρα 

διαςτάςεων 3 - 7 cm, χαλίκια κραυςτά διαςτάςεων 2-3 cm, και άμμοσ χονδρόκκοκθ. Ρεριλαμβάνονται θ 

προμικεια και μεταφορά των υλικϊν επί τόπου του ζργου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ εντόσ τθσ κάτοψθσ του 

κτιρίου ι ςε επαφι με αυτό, με ι χωρίσ μθχανικά μζςα, κακϊσ και θ διάςτρωςθ ςε ςτρϊςεισ ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3)  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 

                       Αρικμθτικϊσ: 23,05 

 

    ΆΡΙΡΟ Α-8  

 (ΟΚΚ Ν20.30) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν με μθχανικά μζςα. 

Φορτοεκφόρτωςθ με μθχανικά μζςα επί αυτοκινιτου προσ μεταφορά πάςθσ φφςεωσ προϊόντων 

εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων, με τθν ςταλία του αυτοκινιτου. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςε όγκο ορφγματοσ  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

                       Αρικμθτικϊσ: 0,80 
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ΆΡΙΡΟ Α-9 

 (ΟΚΚ Ν20.12.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΤΔΡ-6620.3  

Γραμμικά ςτραγγιςτιρια από διάτρθτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ D 160 mm, με περίβλθμα γεωυφάςματοσ. 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ διατριτων πλαςτικϊν ςωλινων από PVC ι πολυαικυλζνιο, διαμζτρου D 160 

mm, με περίβλθμα γεωυφάςματοσ των 200 gr/m2. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και 

τοποκζτθςθ των ςκφρων ςτραγγιςτθρίου (μονοβάκμιο φίλτρο). 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) πλιρωσ αποπερατωμζνου ςτραγγιςτθρίου.  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                    Αρικμθτικϊσ: 10,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-10  

 (ΟΚΚ Ν.22.06.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2204 

Κακαίρεςθ παντόσ είδουσ τμθμάτων λικοδομϊν ανωδομϊν ι κόλων με τα χζρια, παρουςία Αρχαιολόγου, 

περιλαμβανομζνθσ και τθσ απόφραξθσ ανοιγμάτων, οιαςδιποτε ςφςταςθσ κονιάματοσ, τθσ εργαςίασ 

εκτελουμζνθσ με ιδιαίτερθ προςοχι προκειμζνου να μθν καταςτραφοφν αυκεντικά ςτοιχεία του κτθρίου 

και τυχόν εντοιχιςμζνα αρχιτεκτονικά μζλθ, χειρωνακτικά χωρίσ χριςθ μθχανικϊν μζςων, οιωνδιποτε 

διαςτάςεων και ςχιματοσ κακαιροφμενων τμθμάτων, και ςε οποιοδιποτε φψοσ από τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ, με τθν διαλογι των λίκων οι χριςιμοι των οποίων κα επαναχρθςιμοποιθκοφν. Οι κακαιρζςεισ 

κα πραγματοποιθκοφν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και παρουςία Αρχαιολόγου που κα 

διακζςει ο ανάδοχοσ ςτο ζργο, κακϊσ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-02- 01 "Τοπικι αφακ Λ·θ τοιχοποιίασ με 

εργαλεία χειρόσ". Πλα τα προϊόντα τθσ κακαίρεςθσ -όπου αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Αρχαιολογικι 

Υπθρεςία- κα διαχωρίηονται επί τόπου για τον εντοπιςμό πικανϊν αρχαιολογικϊν ευρθμάτων. Τα πικανά 

ευριματα, κα μεταφερκοφν και αποκθκευκοφν με φροντίδα του αναδόχου, ςε 

χϊρουσ που κα υποδείξει θ Αρχαιολογικι Υπθρεςία. Οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με προςοχι ϊςτε να μθν 

διαταραχκεί ο ιςτόσ τθσ τοιχοποιίασ ςτα παραμζνοντα τμιματα, και να μθν προκλθκοφν ηθμιζσ ςε 

παρακείμενα δομικά ςτοιχεία του ζργου, κα λθφκοφν δε όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αςφαλείασ εκτελουμζνων εργαςιϊν, και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, διαχωριςμοφ των τυχόν 

αρχαιολογικϊν ευρθμάτων μετά τθσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ τουσ ςε αποκικεσ, αποηθμίωςθ 

Αρχαιολόγου, ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςε χϊρουσ βατοφσ από μθχανικά μζςα, κακϊσ και όλεσ οι 

αποηθμιϊςεισ λόγω κακυςτεριςεων για φορτϊςεισ, εκφορτϊςεισ και λοιποφσ χειριςμοφσ. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου πριν τθν κακαίρεςθ.  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 120,00 

 

 

     ΆΡΙΡΟ Α-11 

 (ΟΚΚ Ν.22.11.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2226 

Κακαίρεςθ πλακϊν ςκυροδζματοσ με τεμαχιςμό ςε κομμάτια διαςτάςεων 30X30 cm, με τθν μζκοδο τθσ 

αδιατάρακτθσ κοπισ,οιουδιποτε πάχουσ πλακϊν και ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ. Οι 
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εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με προςοχι για να μθν προκλθκεί κανενόσ είδουσ ηθμιά ςτα παρακείμενα 

δομικά ςτοιχεία του ζργου, κα λθφκοφν δε όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ αςφαλείασ εκτελουμζνων εργαςιϊν, τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-

01-01 "Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα". 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, παντόσ είδουσ υποςτυλϊςεισ, χριςθ 

μθχανθμάτων, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ, κακϊσ και αποηθμιϊςεισ λόγω κακυςτεριςεων για τισ 

φορτϊςεισ, εκφορτϊςεισ και λοιποφσ χειριςμοφσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ πριν τθν κακαίρεςθ.  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 100,00 

 

   ΆΡΙΡΟ Α-12  

 (ΟΚΚ Ν.22.26.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2251 

Κακαριςμόσ και εκβάκυνςθ αρμϊν λικοδομϊν τθσ εργαςίασ εκτελουμζνθσ με προςοχι από 

εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ, εργαςία που κα εκτελεςτεί χειρονακτικά, ςε οποιοδιποτε ςτάκμθ από τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ και ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου με τθν αναπζταςθ των προϊόντων, και τισ 

κάκε είδουσ ςκαλωςιζσ, και περιλαμβάνει: 1) απόξεςθ του κονιάματοσ δόμθςθσ με κατάλλθλα εργαλεία 

χειρόσ, αφαίρεςθ των χαλαρϊν μικρϊν λίκων, και κακαριςμό ςε βάκοσ των ςακρϊν αρμολογθμάτων, με 

προςοχι ϊςτε να μθν διαταραχκεί ο ιςτόσ τθσ λικοδομισ, και να μθν προκλθκοφν ηθμιζσ ςε παρακείμενα 

δομικά ςτοιχεία. Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν εργαλεία τριβισ (π.χ. ςυρματόβουρτςεσ) ςτθν ορατι επιφάνεια 

των λίκων 2) κακαριςμό τθσ επιφάνειασ και των αρμϊν από τα ςακρά υλικά με αζρα υπό πίεςθ ι και 

νερό, αλλά με χαμθλι πίεςθ (όχι υδροβολι), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, παντόσ είδουσ φορτοεκφορτϊςεισ και 

μεταφορζσ, ενοικίαςθ κάδων μετά τθσ μεταφοράσ και απόρριψθσ των προϊόντων ςε χϊρουσ 

επιτρεπόμενουσ από, τισ αρμόδιεσ αρχζσ, κακϊσ και αποηθμιϊςεισ λόγω κακυςτεριςεων για τισ 

φορτϊςεισ, εκφορτϊςεισ και λοιποφσ χειριςμοφσ. Θ παροφςα τιμι κεωρείται ςαν μζςθ τιμι και 

εφαρμόηεται για το ςφνολο των επιφανειϊν των εμφανϊν λικοδομϊν, αςχζτωσ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ 

εφαρμογισ των εργαςιϊν που περιγράφονται παραπάνω, θ οποία και κα κακοριςκεί επί τόπου, 

κατ'απόλυτθ κρίςθ τθσ επίβλεψθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ. 

Τιμι ενόσ m2 ευρϊ 10,00 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 10,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-13  

 (ΟΚΚ 22.35) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2267 

Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε λικοδομι πάχουσ ζωσ 0,65 m, με ι χωρίσ ετ ιςμα, επιφανείασ 0,05 - 0,10 m2, 

με οποιοδιποτε μζςο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα, θ εργαςία 

μόρφωςθσ των παρειϊν και θ ςυςςϊρευςθ των άχρθςτων προϊόντων αποξιλωςθσ ςτισ κζςεισ 

φορτϊςεωσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 3,50 

 

ΆΡΙΡΟ Α-14  

 (ΟΚΚ Ν.22.38.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2267 

Διάνοιξθ διατριματοσ διαμζτρου μζχρι Φ 40 οιουδιποτε μικουσ ςτο ςϊμα τθσ λικοδομισ των τοίχων 

(μετά τθν εκτζλεςθ των ενεμάτων), του κατάλλθλου μικουσ αγκφρωςθσ, με περιςτροφικό τρυπάνι 

ακριβείασ με αδαμαντοφόρο κεφαλι και ςυνεχι διαβροχι με νερό, με εξαιρετικά αυξθμζνθ προςοχι, για 

τθν διζλευςθ τενόντων, αγκφρωςθ ράβδων ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ι για ειδικά ενζματα ςε οποιοδιποτε 

βάκοσ και κζςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Θ τιμι περιλαμβάνει υλικά, εργαςία, 

απομάκρυνςθ των προϊόντων διάτρθςθσ και ζκπλυςθσ του διατριματοσ με νερό και αζρα υπό πίεςθ για 

τον πλιρθ κακαριςμό του, ειδικά ικριϊματα κάκε είδουσ, λειτουργικζσ δαπάνεσ εξοπλιςμοφ κακϊσ και 

κάκε προεργαςία για τον ακριβι κακοριςμό τθσ κζςθσ διάτρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

τοπογραφικισ για τον ζλεγχο παραλλθλίασ και οριηοντίωςθσ των ελκυςτιρων. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  (m)  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 30,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-15 

 (ΟΚΚ Ν.22.46.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2275 

Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κυρϊν και παρακφρων με προςοχι. 

Ρεριλαμβάνεται θ αφαίρεςθ των φφλλων και περβαηιϊν, θ απελευκζρωςθ του τετραξφλου ι του πλαιςίου 

από τα ςιδθρά ςτθρίγματα (τηινζτια) χωρίσ προςοχι όςον αφορά τα υλικά καταςκευισ των κουφωμάτων, 

αλλά με προςοχι για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςτα παρακείμενα δομικά ςτοιχεία. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλιρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, παντόσ είδουσ φορτοεκφορτϊςεισ και 

μεταφορζ, κακϊσ και αποηθμιϊςεισ λόγω κακυςτεριςεων για τισ φορτϊςεισ, εκφορτϊςεισ και λοιποφσ 

χειριςμοφσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματοσ τετραξφλου ι πλαιςίου, με τθν μεταφορά 

των προϊόντων αποξιλωςθσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                    Αρικμθτικϊσ: 12,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-16 

(OIK 22.56) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 6102 

Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν πάςθσ φφςεωσ (πλιν ςκελετϊν ςτεγϊν) ςε οποιαδιποτε φψοσ από το 

δάπεδο εργαςίασ, με μθχανικζσ ι κερμικζσ μεκόδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα ικριϊματα 

και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ ι αποκικευςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 

15-02-02-02 "Κακαιρζςεισ μεταλλικϊν καταςκευϊν με κερμικζσ μεκόδουσ". 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) βάςει ηυγολογίου ι αναλυτικϊν υπολογιςμϊν 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

                    Αρικμθτικϊσ: 0,30 

 

ΆΡΙΡΟ Α-17  

 (ΟΚΚ 23.03) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 2303 

Λκριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά ςυμβατικοφ τφπου, με δάπεδο εργαςίασ από μαδζρια, ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-03-00-00 "Λκριϊματα". 

Στθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικϊν πλαιςίων και ςτθριγμάτων, θ μεταφορά 

των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ εργαςία ςυναρμολόγθςθσ και αποςυναρμολόγθςθσ 

των ικριωμάτων και θ φκορά τθσ ξυλείασ και των μεταλλικϊν μερϊν. 

Τα ικριϊματα κα είναι επαρκϊσ ςτερεωμζνα επί τθσ επιφανείασ του κτιρίου, δε κα παρουςιάηουν 

κινθτότθτα και μεγάλα βζλθ κάμψεωσ και κα φζρουν κιγκλιδϊματα αςφαλείασ και κλίμακεσ ανόδου. 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι μόνον ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ 

καταςκευι ιδιαιτζρων ικριωμάτων (πζραν αυτϊν που κεωροφνται ανθγμζνα ςτισ επί μζρουσ τιμζσ 

μονάδοσ των εργαςιϊν) ι κατόπιν ειδικισ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ωσ επιφάνεια προσ επιμζτρθςθ λαμβάνεται θ επιφάνεια του κτιρίου επί τθσ οποίασ; εκτελοφνται οι 

εργαςίεσ, προςαυξανόμενθ κατά τισ παράπλευρεσ προεξοχζσ του ικριϊματοσ, εφ' όςον ζχουν βάκοσ 

μεγαλφτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενεσ κορωνίδεσ, κορνίηεσ κλπ, 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2). 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 5,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-18  

 (ΠΡ Ζ2.4) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΠΡ 5354 

Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ από 0,91 μζχρι 1,20 m, με 

εκςκαφζα του υπόγειου τμιματοσ μεγάλων δζνδρων, αφοφ ζχει προθγθκεί κοπι, και απομάκρυνςθ των 

προϊόντων τθσ εκρίηωςθσ με φορτθγό αυτοκίνθτο προσ απόρριψθ ςε εγκεκριμζνθ κζςθ, ςφμφωνα με τθν 

φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-07-01- 00. 

Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και 

εργαλείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 100,00 

 

 

ΆΡΙΡΟ Α-19  

 (ΠΡ Ζ2.6) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΠΡ 5354 

Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ > 1,51 m, με εκςκαφζα του υπόγειου τμιματοσ μεγάλων 

δζνδρων, αφοφ ζχει προθγθκεί κοπι, και απομάκρυνςθ των προϊόντων τθσ εκρίηωςθσ με φορτθγό 

αυτοκίνθτο προσ απόρριψθ ςε εγκεκριμζνθ κζςθ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-

07-01- 00. 
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Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και 

εργαλείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 180,00 

 

ΆΡΙΡΟ Α-20  

 (ΟΚΚ 10.07.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 1136 

Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο  

Μεταφορά με αυτοκίνθτο οποιουδιποτε υλικοφ, ανά χιλιόμετρο αποςτάςεωσ. 

Τιμι ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 

δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ 

Επί οδοφ επιτρζπουςασ ταχφτθτα άνω των 40 km/h 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 0,30 

 

ΟΜΑΔΑ : Β – ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 

 
ΆΡΙΡΟ B-1 

 (ΟΚΚ 32.05.04) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3214 

Σκυροδζματα μικρϊν ζργων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20. 

Ραραγωγι ςκυροδζματοσ μικρϊν ζργων επί τόπου, με φορθτοφσ αναμικτιρεσ ςκυροδζματοσ ι 

αυτοκινοφμενεσ μπετονιζρεσ, ποιότθτασ ζωσ C16/20, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ 

τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και 

λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, χωρίσ τθν δαπάνθ 

καταςκευισ των καλουπιϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ εργαςία 

ανάμιξθσ, οι πάςθσ φφςεωσ πλάγιεσ μεταφορζσ και θ εργαςία διάςτρωςθσ και ςυμπφκνωςθσ, ςε 

οποιαδιποτε ςτάκμθ από το δάπεδο εργαςίασ. Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ 

ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ. Ωσ μικρά ζργα 

κεωροφνται τα ζργα με θμεριςια απαίτθςθ μζχρι 50 m3 ςκυροδζματοσ. Για μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ, θ 

τιμολόγθςθ γίνεται με βάςθ το άρκρο 32.02. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 

ΕΤΡΩ    Ολογράφωσ: ENNENHNTAΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 95,00 

 

ΆΡΙΡΟ B-2 

 (ΟΚΚ Ν.32.26.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 7122 

Ζνεμα ςτακερισ ςφνκεςθσ με λευκό τςιμζντο, που κα αποτελείται από πολφ λεπτόκοκκα υλικά (δθλαδι 

λευκό τςιμζντο τφπου Δανίασ, φυςικι ποηολάνθ, φυςικι υδραυλικι άςβεςτο άςβεςτο ςε μορφι ςκόνθσ 
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κλπ.), άμμο όπου απαιτθκεί, κατάλλθλο πρόςμικτο και νερό. Θ άμμοσ πρζπει να είναι φυςικι, (ποταμίςια 

ι άλλθ) ςτρογγυλεμζνθ, πυριτικι με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςε χαλαηία και καλοπλυμζνθ. Σε καμία 

περίπτωςθ δεν κα χρθςιμοποιθκεί άμμοσ καλάςςθσ. 

Το ζνεμα κα ζχει κατά περίπτωςθ κατάλλθλα χαρακτθριςτικά ρευςτότθτασ και διειςδυτικότθτασ ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ πλιρωςθ, κατά το βζλτιςτο δυνατό τρόπο των κενϊν τθσ λικοδομισ. 

Κα εφαρμοςτεί ςτθν υπάρχουςα λικοδομι (ρθγματωμζνθ ι μθ) ςε οποιοδιποτε ςτάκμθ από τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ και ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου, με ελεγχόμενθ χαμθλι πίεςθ από 0.5 -1,00 

atmμζςω ςωλθνίςκων , οι οποίοι κα τοποκετθκοφν είτε ςε κάνναβο πλευράσ περίπου 0,50 -1,00 mι και 

ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν επίβλεψθ, ςε βάκοσ ζωσ 40 cm, μετά από καλό και ςε βάκοσ 

κακαριςμό από ςακρά υλικά, ζκπλυςθ και ςφράγιςθ των αρμϊν και ρωγμϊν ςε βάκοσ όςο το δυνατόν 

μεγαλφτερο από τθν επιφάνεια τθσ λικοδομισ, όπωσ αυτό προβλζπεται ςτο άρκρο για βακφ αρμολόγθμα 

του παρόντοσ Τιμολογίου. Θ ςφνκεςθ και θ μζκοδοσ εφαρμογισ του ενζματοσ, ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ 

για τθ διενζργεια των ενζςεων και οι απαραίτθτεσ προεργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τθ μελζτθ τθσ 

υπθρεςίασ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Μικροαλλαγζσ ςτθν προτεινόμενθ ςφνκεςθ του ενζματοσ, που 

κα επιβλθκοφν από τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ του ζργου, αποφαςίηονται από κοινοφ από τον ανάδοχο και 

τθν επίβλεψθ επιτόπου μετά από δοκιμαςτικι εφαρμογι και δεν επθρεάηουν τθν τιμι του ενζματοσ. 

Θ τιμι περιλαμβάνει χριςθ αναμικτιρα υψθλοφ ςτροβιλϊδουσ (κατ' ελάχιςτον 2.000 ςτρ./λεπτό), κάδο με 

ςυνεχι ανάδευςθ ςυντθριςεωσ ενζματοσ, αντλία τςιμεντενζςεων χειροκίνθτθ ι μθχανοκίνθτθ κατά 

περίπτωςθ και κατά τθν κρίςθ τθσ επίβλεψθσ, με αυτόματθ καταγραφι πιζςεων και ποςοτιτων, με 

δυνατότθτα ρυκμίςεωσ τθσ πιζςεωσ, δαπάνεσ μεταφοράσ, λειτουργίασ, ςυντθριςεωσ, ανταλλακτικϊν και 

εξαρτθμάτων τουσ, ικριϊματα και κάκε υλικό που κα περιζχεται ςτισ τελικζσ επιλεχκθςόμενεσ ςυνκζςεισ 

μετά από τθν επιτόπου δοκιμαςτικι εφαρμογι ανεξαρτιτωσ των προκυπτουςϊν κατά περίπτωςθ 

τροποποιιςεων των επί μζρουσ αναλογιϊν των υλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία κακαριςμοφ, ςφράγιςθσ, 

διαβροχισ και ζγχυςθσ του ενζματοσ, τθ δαπάνθ όλων των πικανά αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτα υλικά δόμθςθσ κακϊσ και ςτα προτεινόμενα υλικά ςφνκεςθσ για τον 

προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν του ενζματοσ και των ςυνκζςεων που τελικά κα 

χρθςιμοποιθκοφν. Θ τιμι περιλαμβάνει επίςθσ τθν δαπάνθ των δειγματολθπτικϊν πυρθνολθψιϊν κατά 

τθν διάρκεια των εργαςιϊν εφαρμογισ του ενζματοσ, κακϊσ και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, για τθν 

εξακρίβωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εν λόγω εργαςίασ (μζχρι 5 δείγματα ανά 20.000 It). Στθν τιμι 

επίςθσ περιλαμβάνεται και κακαριςμόσ όλων των εμφανϊν επιφανειϊν τθσ λικοδομισ από πικανζσ 

εκχυλίςεισ του ενζματοσ, ο οποίοσ κα διενεργείται και με τον προςφορότερο τρόπο ϊςτε να μθν 

αλλοιωκοφν οι όψεισ των λικοδομϊν. 

Τιμι ανά λίτρο ενζματοσ (It) 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ENA  ΚΑΛ EBDOMHNTA ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 1,70 

 

ΆΡΙΡΟ B-3 

 (ΟΚΚ Ν. 33.02.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3506 

Αςβεςτοκονιόδεμα υπόβαςθσ δαπζδων, ςυνολικοφ πάχουσ 15 cm, ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. 

Ιτοι ςκυρόδεμα ειδικισ κατθγορίασ με ςυνδετικό υλικό αποτελοφμενο από υδράςβεςτο, κθραϊκι γθ και 

λευκό τςιμζντο τφπου Δανίασ ςε αναλογία 50%, 30% και 20% αντιςτοίχωσ και ςκφρα ζωσ 16 mm, μετά του 
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απαιτοφμενου ξυλότυπου μικροκαταςκευϊν. Ιτοι υλικά γενικά, υλικά ςτερζωςθσ, ξυλότυποσ, και 

μικροχλικά πλιρουσ καταςκευισ, ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ     

                      Αρικμθτικϊσ: 71,50 

 

 

ΆΡΙΡΟ B-4 

 (ΟΚΚ 35.04) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3506 

Καταςκευι ςτρϊςεων περλιτοδζματοσ των 200 kgτςιμζντου ανά m3. 

Καταςκευι ςτρϊςεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμζνο περλίτθ και 200 kgτςιμζντου ανά m3, ςε 

οποιαδιποτε κζςθ του ζργου και ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςιϊν. Συμπεριλαμβάνεται θ 

προμικεια των υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ ανάμιξθ (χειρονακτικά ι με αναμικτιρα ςκυροδζματοσ), θ 

διάςτρωςθ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ κζςεισ, θ ςυμπφκνωςθ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω 

ςτάκμθσ. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 90,00 

 

ΆΡΙΡΟ B-5 

 (ΟΚΚ 38.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3811 

Ξυλότυττοι χυτϊν μικροκαταςκευϊν που γενικϊσ δεν απαιτοφν ικριϊματα για τθν διαμόρφωςι τουσ (π.χ. 

φρεατίων, επιςτζψεων τοίχων, βακμίδων, περιηωμάτων εμβαδοφ μζχρι 0,30 m2 κλπ), ςε οποιαδιποτε 

ςτάκμθ υπό ι υπζρ το ζδαφοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν 

από ςκυρόδεμα (τφποι)". 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: θ φκορά και απομείωςθ των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, θ εργαςία 

ανζγερςθσ-ςυναρμολόγθςθσ και θ εργαςία αποξιλωςθσ του καλουπιοφ και απομάκρυνςθσ όλων των 

υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν διαμόρφωςι του.. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) αναπτφγματοσ επιφανείασ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 20,00 

 

ΆΡΙΡΟ B-6 

 (ΟΚΚ Ν.38.19. 01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3816 

Μόνιμοσ μεταλλότυττοσ με γαλβανιςμζνα τραπεηοειδι χαλυβδοελάςματα, για τθν καταςκευι ςφμμικτων 

φορζων. Τα μεταλλικά φφλλα είναι από χάλυβα γαλβανιςμζνα εν κερμϊ με πάχοσ 1.00 mm. Τα φφλλα 

τοποκετοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ και υποςτυλϊνονται κατάλλθλα ϊςτε να μθν παραμορφωκοφν 

με το βάροσ του ςκυροδζματοσ, κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ ειδικζσ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του 

εργοςταςίου παραγωγισ τουσ. Ιτοι υλικά γενικά, υλικά ςτερζωςθσ, ξυλότυποσ υποςτφλωςθσ και 

μικροχλικά πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. 



19 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ μεταλλότυπου. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 30,00 

 

ΆΡΙΡΟ B-7 

 (ΟΚΚ 38.30.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3873 

Οπλιςμόσ ςκυροδζματοσ από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρϊςεισ. 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, κοπι, διαμόρφωςθ και τοποκζτθςθ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 

από ανοξείδωτουσ χάλυβεσ με νευρϊςεισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και τθν ΕΤΕΡ 01-02-01-00 

"Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων" 

Θ τιμι εφαρμόηεται ανεξαρτιτωσ τθσ κατθγορίασ του ανοξείδωτου χάλυβα. 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποκετθμζνου οπλιςμοφ, βάςει αναλυτικϊν πινάκων οπλιςμοφ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 4,50 

 

 

ΟΜΑΔΑ : Γ - ΣΟΚΨΟΠΟΚΚΕ – ΕΠΚΨΡΚΜΑΣΑ 

 
ΆΡΙΡΟ Γ-1 

 (ΟΚΚ Ν.42.12.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4207 

 

 ΑΡΓΟΛΚΙΟΔΟΜΕ 

Με τισ τιμζσ των άρκρων τθσ παροφςασ ενότθτασ τιμολογοφνται οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι 

εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν τοίχων, οιουδιποτε πάχουσ, από φυςικοφσ λίκουσ που προζρχονται από 

εξόρυξθ (κατθγορία 2 του Ευροκϊδικα 6) και χρθςιμοποιοφνται μετά από ςποραδικι επεξεργαςία κατά το 

κτίςιμο για βελτίωςθ τθσ ευςτάκειάσ τουσ (αργολικοδομι). 

Οι αργοί λίκοι δεν κα ζχουν προςμίξεισ ι ρθγματϊςεισ που επθρεάηουν τθν αντοχι τουσ, δεν κα ζχουν 

ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ςτθ διάςταςι τουσ και κα είναι επιδεκτικοί ςποραδικισ επεξεργαςίασ ϊςτε να 

κτίηονται με αρμοφσ το πολφ 25 mm. Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ όλεσ οι δαπάνεσ: 

αποκικευςθσ και φφλαξθσ των λίκων ςε χϊρουσ χωρίσ νερά, πάγο ι άλλουσ ρφπουσ (λάςπθ, ςκουριά, 

χρϊματα κλπ), 

επι τόπου παραγωγισ των αναφερόμενων τφπων κονιαμάτων τοιχοποιάσ, ι χριςθσ ετοίμων κονιαμάτων 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομθχανικισ προζλευςθσ με ςιμανςθ CE, 

ενδεχόμενθσ χριςθσ χρωςτικϊν ουςιϊν κονιαμάτων (pigments), ςε αναλογία ζωσ 5% κατά βάροσ τθσ 

ςυνδετικισ φλθσ, ι/και τριμμάτων οπτισ αργίλου (ςυνικωσ ςε μίγματα κατθγορίασ Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-

2), καταςκευισ των απαιτοφμενων απλϊν αρμολογθμάτων, καταςκευισ τυχόν ολόςωμων ανωφλίων, 

ποδιϊν ι κατωφλίων, 

Δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν καταςκευι ςτρϊςθσ ζδραςθσ (μαξιλάρι), κατακόρυφων ι 

οριηόντιων ενιςχυτικϊν ηωνϊν, ανωφλίων και ποδιϊν από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τα οποία 
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αποηθμιϊνονται με τθν τιμι του άρκρου 49.01, κακϊσ και οι διαμορφϊςεισ όψεων, οι οποίεσ 

αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα με τισ τιμζσ τθσ ενότθτασ 45. 

 

Α.Σ.: Γ-1 

Άρθρο ΟΚΚ Ν. 42.12.02 

Κωδ. Ανακεϊρθςθσ: ΟΛΚ-4207 100% 

Αργολικοδομζσ πάςθσ φφςεωσ με λίκουσ τοπικισ προζλευςθσ, οιωνδιποτε διαςτάςεων και μορφισ με 

μία ι δφο ορατζσ όψεισ, με τοπικισ προζλευςθσ λίκουσ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ, με ςυνδετικό κονίαμα με ενδεικτικι ςφνκεςθ 1 μζροσ υδράςβεςτο, κθραϊκι γθ και λευκό 

τςιμζντο τφπου Δανίασ ςε αναλογία 50%, 30% και 20%, 3 μζρθ άμμου και κατάλλθλθ ποςότθτα νεροφ για 

τθν εργαςιμότθτα του κονιάματοσ. Θ ακριβισ ςφνκεςθ του κονιάματοσ κακϊσ και το είδοσ και θ 

κοκκομετρία κα αποφαςιςτεί επί τόπου μετά από δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ και ζγκριςθ από τθν Επίβλεψθ. 

Ρεριλαμβάνεται: θ δόμθςθ με χρθςιμοποίθςθ αργϊν λίκων, γωνιολίκων, ι άλλων θμιλαξευτϊν λίκων 

τοπικισ προζλευςθσ μετά τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία, το τςιβίκωμα το οποίο κα γίνει με λίκινεσ ςφινεσ ι 

κραφςματα κεραμιδιϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-01-00 "Λικόκτιςτοι 

τοίχοι". Στισ απαραίτθτεσ κζςεισ κα τοποκετθκοφν ςε όλθ τθν ζκταςθ επιμικεισ λίκοι (κλειδιά) για 

καλφτερθ ςυρραφι παλαιάσ και νζασ λικοδομισ. Θ ςφνδεςθ του νζου τμιματοσ με το διατθροφμενο κα 

γίνει με ιδιαίτερα επιμελθμζνο τρόπο ζτςι ϊςτε τα νζα θ 'ττα να προςαρμοςκοφν πλιρωσ και να 

ςυνδυαςκοφν με τα υπάρχοντα, ςε ενιαίο αιςκθτικά ςφνολο. Στθν τιμι περιλαμβάνονται κάκε είδουσ 

εργαςίεσ, προεργαςίεσ, υλικά και πικανζσ τοπικζσ υποςτυλϊςεισ ι αντιςτθρίξεισ που κα χρειαςτοφν. Οι 

λίκοι και τα ειδικά τεμάχια που κα χρθςιμοποιθκοφν ιδίωσ αυτοί που κα τοποκετθκοφν ςτισ όψεισ κα 

ζχουν παρόμοιεσ διαςτάςεισ και ίδια επεξεργαςία όψεων με τουσ υπάρχοντεσ, κα εμπλζκονται δε μεταξφ 

τουσ με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να είναι ενιαίο αιςκθτικά. Οι νζεσ από τισ παλαιζσ 

τοιχοποιίεσ κα διακρίνονται μζςω τθσ παρεμβολισ ταινίασ μολφβδου πάχουσ 2 mmκαι πλάτουσ 6 

cmπερίπου. Ιτοι προμικεια λίκων και ειδικϊν τεμαχίων, υλικά δόμθςθσ, μικροχλικά, ικριϊματα κακϊσ 

και κάκε είδουσ εργαςίεσ, προεργαςίεσ, και πικανζσ τοπικζσ υποςτυλϊςεισ ι αντιςτθρίξεισ που κα 

χρειαςτοφν πζρα από αυτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για το ζργο ςυνολικά, για τθν πλιρθ δόμθςθ των 

ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαμόρφωςθσ των ορατϊν επιφανειϊν. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) λικοδομισ 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 175,00 

 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-2 

 (ΟΚΚ Ν.42.12.03) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4207 

Καταςκευι κόλου από πλακοειδείσ λίκουσ τοπικισ προζλευςθσ, οιωνδιποτε διαςτάςεων, ακτίνασ 

καμπυλότθτασ και μορφισ κόλου, με τοπικισ προζλευςθσ λίκουσ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ, με ςυνδετικό κονίαμα με ενδεικτικι ςφνκεςθ 1 μζροσ υδράςβεςτο, κθραϊκι γθ 

και λευκό τςιμζντο τφπου Δανίασ ςε αναλογία 50%, 30% και 20%, 3 μζρθ άμμου και κατάλλθλθ ποςότθτα 

νεροφ για τθν εργαςιμότθτα του κονιάματοσ. Θ ακριβισ ςφνκεςθ του κονιάματοσ κακϊσ και το είδοσ και θ 

κοκκομετρία κα αποφαςιςτεί επί τόπου μετά από δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ και ζγκριςθ από τθν Επίβλεψθ. 

Ρεριλαμβάνεται : θ καταςκευι κατάλλθλθσ μορφισ ξυλοτφπου προςαρμοςμζνου ςτθν μορφι του κόλου, 
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ικανοφ να φζρει με αςφάλεια τα προβλεπόμενα φορτία, θ δόμθςθ με χρθςιμοποίθςθ αργϊν λίκων 

τοπικισ προζλευςθσ μετά τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία, κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

επίβλεψθσ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-01-00 "Λικόκτιςτοι τοίχοι". 

Ιτοι προμικεια λίκων, υλικά δόμθςθσ, μικροχλικά, ικριϊματα κακϊσ και κάκε είδουσ προεργαςίεσ, 

εργαςίεσ επεξεργαςίασ και δόμθςθσ των λίκων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαμόρφωςθσ των ορατϊν 

επιφανειϊν. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) λικοδομισ 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΣΑΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 347,50 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-3 

 (ΟΚΚ Ν.42.15.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4213 

Συρραφι ρθγματϊςεων λικοδομϊν με «κλειδιά» από κατάλλθλων διαςτάςεων, κακαρά λικοςϊματα, 

όμοια ςε υλικό, διαςτάςεισ και επεξεργαςία με τουσ παρακείμενουσ υγιείσ λίκουσ, ςε οποιοδιποτε 

ςτάκμθ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. Στθν τιμι 

περιλαμβάνονται: α) προςεκτικζσ τοπικζσ κακαιρζςεισ (πλάτουσ 20-50 cm) του κονιάματοσ εκατζρωκεν 

τθσ ρωγμισ και ενδεχομζνωσ λικοςωμάτων, τα οποία αρικμοφνται και επανατοποκετοφνται ςτθν ίδια 

ακριβϊσ κζςθ, κατά τισ οδθγίεσ τθσ 

Επίβλεψθσ και τισ αποτυπϊςεισ που κα κάνει ο Ανάδοχοσ, για τισ επιμζρουσ επιφάνειεσ που 

αποξθλϊνονται, β) κακαριςμόσ των χειλζων τθσ ρωγμισ, γ) διεφρυνςθ του ανοίγματοσ, δ) πλφςθ με νερό, 

ε) τοποκζτθςθ των κατάλλθλων λίκινων «κλειδιϊν» κολυμβθτϊν με 

αςβεςτοκονίαμα με κθραϊκι γθ. ςτ) κλείςιμο τθσ ρωγμισ με κατάλλθλο κονίαμα με το οποίο και 

ςτερεϊνονται τα 

πρόςκετα λίκινα «κλειδιά». Οι παραπάνω εργαςίεσ εκτελοφνται για όλο το μικοσ των ρωγμϊν θ επιςκευι 

των οποίων προβλζπεται από τθν μελζτθ ι ικελε υποδείξει επί τόπου θ Επίβλεψθ. Πλεσ οι εργαςίεσ 

λικοςυρραφϊν γίνονται όπωσ περιγράφονται ςτθν μελζτθ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 

Θ τιμι περιλαμβάνει προμικεια, προςκόμιςθ, κακαριςμό και τοποκζτθςθ των λίκων τθσ ςυρραφισ, 

δθλαδι υλικά, μικροχλικά, ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ εφαρμογισ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ ρωγμισ (m) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ                                           

Αρικμθτικϊσ: 115,50 

 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-4 

 (ΟΚΚ Ν.42.15.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4213 

Αποκατάςταςθ αρχικοφ παρακφρου, με πλαίςιο από θμιλάξευτουσ λίκουσ, 

οιωνδιποτε διαςτάςεων, μορφισ και ςχεδίου, με πλαίςιο από λαξευτοφσ ι θμιλάξευτουσ λίκουσ 

ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τα ςτοιχεία που κα προκφψουν με τθν επί τόπου ζρευνα και τισ επί 

τόπου οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Θ τιμι περιλαμβάνει τθν προμικεια, προςκόμιςθ, και επεξεργαςία των 

λίκων του πλαιςίου, τα υλικά και μικροχλικά τοποκζτθςθσ, κακϊσ και εργαςία πλιρουσ επεξεργαςίασ και 

εφαρμογισ επί τόπου. 
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Τιμι ανά τεμάχιο 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΞΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 650,00 

 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-4 

 (ΟΚΚ Ν.42.15.03) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4213 

Αποκατάςταςθ αρχικισ κφρασ, με πλαίςιο από θμιλάξευτουσ λίκουσ, 

οιωνδιποτε διαςτάςεων, μορφισ και ςχεδίου, με πλαίςιο από λαξευτοφσ ι θμιλάξευτουσ λίκουσ 

ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, τα ςτοιχεία που κα προκφψουν με τθν επί τόπου ζρευνα και τισ επί 

τόπου οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Θ τιμι περιλαμβάνει τθν προμικεια, προςκόμιςθ, και επεξεργαςία των 

λίκων του πλαιςίου, τα υλικά και μικροχλικά τοποκζτθςθσ, κακϊσ και εργαςία πλιρουσ επεξεργαςίασ και 

εφαρμογισ επί τόπου. 

Τιμι ανά τεμάχιο 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 850,00 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-6 

 (ΟΚΚ 42.26) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4226 

Μόρφωςθ εξζχουςασ ακμισ αργολικοδομϊν (γωνιϊν, παραςτάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χριςθ και 

κατεργαςία ευμεγζκων λίκων. 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 10,00 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-7 

 (ΟΚΚ 46.10.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4662.1 

Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 9x12x19 cm, πάχουσ 1/2 πλίνκου 

(δρομικοί τοίχοι). 

Ρλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ διαςτάςεων 9x12x19 cm, πάχουσ 1/2 πλίνκου 

(δρομικοί τοίχοι), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02- 02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινκουσ", ςε 

οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του ζργου, με ζτοιμο κονίαμα κτιςίματοσ παραδιδόμενο ςε ςιλό ι με 

αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα που παραςκευάηεται επί τόπου. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 20,00 
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ΆΡΙΡΟ Γ-8 

 (ΟΚΚ 46.10.04) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 4224.1 

Οπτοπλινκοδομζσ με διακζνουσ τυποποιθμζνουσ οπτοπλίνκουσ 9x12x19 cm, πάχουσ 1 πλίνκου (μπατικοί 

τοίχοι). 

Ρλινκοδομζσ με διάκενουσ τυποποιθμζνουσ οπτόπλινκουσ διαςτάςεων 9x12x19 cm, πάχουσ 1 πλίνκου 

(μπατικοί τοίχοι), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-02-02- 00 "Τοίχοι από οπτόπλινκουσ", ςε 

οποιαδιποτε κζςθ και ςτάκμθ του ζργου, με ζτοιμο κονίαμα κτιςίματοσ παραδιδόμενο ςε ςιλό ι με 

αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα που παραςκευάηεται επί τόπου. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 30,00 

 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-9 

 (ΟΚΚ 49.01.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3213 

Διαηϊματα (ςενάη) δρομικϊν τοίχων από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Καταςκευι γραμμικϊν διαηωμάτων (ςενάη) δρομικϊν τοίχων, ποδιϊν ι ανωφλίων τοίχων πλθρϊςεωσ με 

ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 και ελαφρό οπλιςμό B500C(μζχρι 4Φ12.με ςυνδετιρεσ Φ8/10), διατομισ 

ζωσ 0,06 m2, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 

Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν επί τόπου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, τα 

ικριϊματα, θ απομείωςθ και φκορά των υλικϊν, θ εργαςία καταςκευισ και ο κακαριςμόσ του χϊρου από 

τα πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα υλικϊν. Στθν περίπτωςθ καταςκευισ διαηωμάτων μεγαλφτερθσ διατομισ, 

θ τιμι του παρόντοσ άρκρου προςαυξάνεται αναλογικά με βάςθ εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν ςε 

προβλζπεται οπλιςμόσ πζραν των 4Φ12, θ διαφορά τιμολογείται με βάςθ το άρκρο NETΟΛΚ 38.20. 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 15,00  

 

ΆΡΙΡΟ Γ-10 

 (ΟΚΚ 49.01.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 3213 

Διαηϊματα (ςενάη) μπατικϊν τοίχων από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Καταςκευι γραμμικϊν διαηωμάτων (ςενάη) μπατικϊν τοίχων, ποδιϊν ι ανωφλίων τοίχων πλθρϊςεωσ με 

ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 και ελαφρό οπλιςμό B500C(μζχρι 4Φ12 με ςυνδετιρεσ Φ8/10), διατομισ 

ζωσ 0,06 m2, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 

Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν επί τόπου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, τα 

ικριϊματα, θ απομείωςθ και φκορά των υλικϊν, θ εργαςία καταςκευισ και ο κακαριςμόσ του χϊρου από 

τα πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα υλικϊν. Στθν περίπτωςθ καταςκευισ διαηωμάτων μεγαλφτερθσ διατομισ, 

θ τιμι του παρόντοσ άρκρου προςαυξάνεται αναλογικά με βάςθ εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν ςε 

προβλζπεται οπλιςμόσ πζραν των 4Φ12, θ διαφορά τιμολογείται με βάςθ το άρκρο NETΟΛΚ 38.20. 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 17,50 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-11 

 (ΟΚΚ Ν.71.03.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 7101 

Βακφ αρμολόγθμα αρμϊν επίπεδων ι καμπφλων επιφανειϊν λικοδομϊν 

παντόσ τφπου και μορφισ, ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ, με κονίαμα χωρίσ τςιμζντο, 

ενδεικτικισ ςφνκεςθσ: 1 μζροσ υδράςβεςτο, κθραϊκι γθ και λευκό τςιμζντο τφπου Δανίασ ςε αναλογία 

50%, 30% και 20%, 3 μζρθ άμμου και κατάλλθλθ ποςότθτα νεροφ για τθν εργαςιμότθτα του κονιάματοσ. Θ 

ακριβισ ςφνκεςθ του κονιάματοσ δόμθςθσ-αρμολόγθςθσ που πρζπει να είναι ςυμβατό με το υπάρχον, κα 

αποφαςιςτεί επί τόπου μετά από δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ και ζγκριςθ από τθν επίβλεψθ. Ειδικότερα 

προβλζπεται θ εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν: 1) Επανατοποκζτθςθ των λίκων που ζχουν αφαιρεκεί ςτθ 

φάςθ του κακαριςμοφ και εκβάκυνςθσ των αρμϊν, τοποκζτθςθ τςιβικιϊν (λίκινεσ ςφινεσ) ςε αρμοφσ 

μεγάλου εφρουσ, και ςυμπλιρωςθ των οπϊν που πικανόν να υπάρχουν, με υπάρχοντεσ λίκουσ που 

προζρχονται από τισ κακαιρζςεισ. Οι λίκοι τοποκετοφνται κολυμβθτά με ςυμβατό κονίαμα ι . 2) 

Κλείςιμο των κενϊν των αρμϊν με ψιλό μυςτρί 

και ςτθν ανάγκθ με το χζρι με επανειλθμμζνεσ ςυμπιζςεισ του κονιάματοσ για τθ ςωςτι πρόςφυςθ του 

κονιάματοσ με τουσ λίκουσ, με ειδικά μυςτριά γυψοτεχνίασ, διαφόρων μεγεκϊν ι με οποιοδιποτε άλλο 

τρόπο υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ ςε όςο το δυνατό μεγαλφτερο βάκοσ. Επίςθσ, κα είναι αδρι (άγρια) 

ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ πρόςφυςθ τθσ επόμενθσ τελικισ ςτρϊςθσ. Σε όλεσ τισ φάςεισ εργαςίασ και για 

τισ επόμενεσ 14 τουλάχιςτον μζρεσ οι επιφάνειεσ των αρμολογθμάτων κα διατθροφνται νωπζσ με 

διαβροχι και χριςθ υγρϊν λινατςϊν. Θ τιμι περιλαμβάνει κάκε υλικό (ςυμπεριλαμβανομζνων αδρανϊν 

και τυχόν πρόςμικτων), ικριϊματα και εργαςία και προεργαςία αναγκαία για τθν ολοκλθρωμζνθ εκτζλεςθ 

του βακζωσ αρμολογιματοσ. Πλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ επί τόπου οδθγίεσ 

τθσ επίβλεψθσ. 

Θ παροφςα τιμι κεωρείται ςαν μζςθ τιμι και εφαρμόηεται για το ςφνολο των επιφανειϊν των εμφανϊν 

λικοδομϊν, αςχζτωσ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ εφαρμογισ των εργαςιϊν που περιγράφονται παραπάνω, 

θ οποία και κα κακοριςκεί επί τόπου, κατ'απόλυτθ κρίςθ τθσ επίβλεψθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) όψθσ τοίχων. 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΝΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ     

                 Αρικμθτικϊσ: 21,00   

 

      ΆΡΙΡΟ Γ-12 

 (ΟΚΚ Ν.71.03.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 7101 

Τελικό αρμολόγθμα αρμϊν επίπεδων ι καμπφλων επιφανειϊν λικοδομϊν, ςεοποιοδιποτε ςτάκμθ από 

τθν επιφάνεια του εδάφουσ και ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου, με αςβεςτοκονίαμα χωρίσ τςιμζντο, με 

ενδεικτικι ςφςταςθ: φυςικι υδραυλικι υδράςβεςτο ςε ςκόνθ NHL3,5 1, ποταμίςια άμμοσ πλυμζνθ (κοκ. 

0-6 mm) 2, χαλαηιακι άμμοσ χρϊματοσ ςκοφρο καφζ ι ορυκτι άμμοσ ψιλι 0,5, κεραμικι ψθφίδα (όχι 

κεραμάλευρο) 0,5, κθραϊκι γι 1. Μζροσ τθσ υδραυλικισ αςβζςτου είναι δυνατόν να αντικαταςτακεί με 

λευκό τςιμζντο τφπου Δανίασ, κατόπιν υποδείξεωσ τθσ επίβλεψθσ, ςε καμμία περίπτωςθ όμωσ ςτο 

Κακολικό τθσ Μονισ. Τα νζα αρμολογιματα αφοφ τραβιξουν κα τριφτοφν με πλαςτικι βοφρτςα ι κα 

ξεπλυκοφν με νερό χωρίσ πίεςθ ϊςτε να αποκτιςουν τραχειά υφι. Το εφροσ τουσ κα περιορίηεται ςτο 
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εφροσ του αρμοφ μεταξφ των λίκων. Θ τελικι ςφνκεςθ του κονιάματοσ κα αποφαςιςκεί επί τόπου ςε 

ςυνεργαςία του αναδόχου με τθν επίβλεψθ. Τα αδρανι κα είναι απολφτωσ κακαρά από γαιϊδεισ 

προςμίξεισ. Σε καμιά περίπτωςθ δεν κα χρθςιμοποιθκεί άμμοσ καλάςςθσ. Θ τελικι επιφάνεια του 

αρμολογιματοσ κα είναι όμοιασ υφισ, μορφισ και απόχρωςθσ κατά περίπτωςθ, με αυτι των ςωηόμενων 

μαρτφρων (παλαιό κονίαμα) που κα ζχουν διατθρθκεί και επιλεγεί από τθ επίβλεψθ, αφοφ γίνει ικανόσ 

αρικμόσ δειγμάτων από τον ανάδοχο επί τόπου. Οι ορατζσ επιφάνειεσ κονιαμάτων, αρμϊν και λίκων κα 

παραδοκοφν εντελϊσ κακαρζσ. Σε όλεσ τισ φάςεισ εργαςίασ και για τισ επόμενεσ 14 τουλάχιςτον μζρεσ οι 

επιφάνειεσ των αρμολογθμάτων κα διατθροφνται νωπζσ με διαβροχι και χριςθ υγρϊν λινατςϊν. Θ τιμι 

περιλαμβάνει κάκε υλικό (ςυμπεριλαμβανομζνων αδρανϊν και τυχόν πρόςμικτων), ικριϊματα και 

εργαςία και προεργαςία αναγκαία για τθν ολοκλθρωμζνθ εκτζλεςθ του αρμολογιματοσ. Πλεσ οι 

παραπάνω εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ επί τόπου οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Θ παροφςα τιμι κεωρείται ςαν μζςθ τιμι και εφαρμόηεται για το ςφνολο των επιφανειϊν των εμφανϊν 

λικοδομϊν, αςχζτωσ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ εφαρμογισ των εργαςιϊν που περιγράφονται παραπάνω, 

θ οποία και κα κακοριςκεί επί τόπου, κατ'απόλυτθ κρίςθ τθσ επίβλεψθσ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) όψθσ τοίχων. 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ                      Αρικμθτικϊσ: 24,00 

 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-13 

 (ΟΚΚ Ν.71.23.01) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 7122 

Επιχρίςματα πατθτά με αςβεςτοκονίαμα επί λικοδομϊν ι οπτοπλινκοδομϊν, χωρίσ οδθγοφσ, ςε τρεισ 

διαςτρϊςεισ επί τοίχων ι οροφϊν επίπεδων και καμπφλων επιφανειϊν, ςε οποιαςδιποτε ςτάκμθ από τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα 

που παραςκευάηονται επί τόπου", αποτελοφμενα από: Ρρϊτθ ςτρϊςθ πεταχτό, χωρίσ τςιμζντο, με άμμο 

λατομείου μεςόκοκκθ και αςβζςτθ (4:1), ενιςχυμζνο με ίνεσ πολυπροπυλενίου, καλφπτει όλεσ τισ προσ 

επίχριςθ επιφάνειεσ ϊςτε να μθ διακρίνεται το υπόςτρωμα, πάχοσ ςτρϊςθσ 6 mm. Δεφτερθ ςτρϊςθ 

λάςπωμα με αςβεςτοκονίαμα με αςβζςτθ, κθραϊκι γθ και άμμο λατομείου μεςόκοκκθ ςε αναλογία 

1:0,5:2 ι 1:0,5:2,5. Καταςκευάηεται 24 ϊρεσ το λιγότερο μετά το πεταχτό χωρίσ οδθγοφσ και χωρίσ 

τςιμζντο. Χρόνοσ ςτεγνϊματοσ 15 θμζρεσ. Ράχοσ 15 mm. Τρίτθ ςτρϊςθ πατθτό με λεπτόκοκκο κονίαμα 

χωρίσ τςιμζντο με αςβζςτθ και λεπτόκοκκθ άμμο (παιπάλθ) μπεη αποχρϊςεωσ ςε αναλογία 1,5:2 (ι 2,5). 

Ράχοσ ςτρϊςθσ 6 mm. Καταςκευάηεται ςε δφο φάςεισ αςτάρωμα - τελικι ςτρϊςθ. Μετά το τράβθγμα τθσ 

τελικισ ςτρϊςθσ ακολουκεί τριβίδιςμα με ξφλινο τριβίδι ντυμζνο με λάςτιχο με ςφγχρονθ διαβροχι τθσ 

επιφάνειασ. Ακολουκεί επιμελθμζνο πάτθμα με το μυςτρί, μζχρισ ότου απαλειφκοφν τα ίχνθ του 

τριψίματοσ, χωρίσ να φαίνονται ίχνθ από το μυςτρί. Ιτοι υλικά γενικά, ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ 

καταςκευισ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
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                      Αρικμθτικϊσ: 45,00 

 

ΆΡΙΡΟ Γ-14 

 (OIKΝ.71.23.02) ΚΩΔ. Α.Σ.ΑΝΑΙ.: ΟΚΚ 7122 

Καταςκευι ινοπλιςμζνων πατθτϊν επιχριςμάτων, ενίςχυςθσ εξωραχίων κόλων και υπόβαςθσ 

επικαλφψεων ςτεγϊν, οιουδιποτε τελικοφ πάχουσ και ςε οποιοδιποτε φψοσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 

τθν ΕΤΕΡ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου". Για τθν πρόςφυςθ 

και ςυνεργαςία του επιχρίςματοσ με τουσ κολίτεσ κα διαμορφωκοφν ςτθν επιφάνεια του εξωραχίου 

κατάλλθλεσ εγκοπζσ με μζκοδο που κα υποδείξει επί τόπου θ επίβλεψθ, όταν θ αδρότθτα των λίκων και 

αρμϊν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ επίβλεψθσ, δεν είναι ικανοποιθτικι για τθν πλιρθ ςυνεργαςία λίκων 

και επιχριςμάτων, ςτθ ςυνζχεια δε κα ακολουκιςει κακαριςμόσ των επιφανειϊν και απομάκρυνςθ παντόσ 

χαλαροφ υλικοφ και ςκόνθσ. Θ ακριβισ ςφνκεςθ του κονιάματοσ (αςβεςτοκονίαμα χωρίσ τςιμζντο με ίνεσ 

πολυπροπυλενίου) κα προςδιοριςτεί επί τόπου μετά από τθν καταςκευι ςχετικϊν δειγμάτων. Το 

επίχριςμα κα οπλιςτεί με πλαςτικό γεϊπλεμα με ίνεσ άνκρακα τφπου TensarSS40. Θ επίχριςθ κα γίνει ςε 

μία ςτρϊςθ πάχουσ 3 cm, θ οποία κα πατθκεί με το μυςτρί καλά, κα καλυφκεί με λινάτςεσ και κα 

διαβρζχεται επί 

αρκετζσ μζρεσ μετά τθν εφαρμογι. Ιτοι υλικά γενικά, ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 

                      Αρικμθτικϊσ: 40,00 

 

ΟΜΑΔΑ Δ:   ΤΔΡΕΤΗ 

 
ΑΡΙΡΟ Δ-1 

(11.05.02.ΤΔΡ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 6751 ΥΔΡ 

Καταςκευζσ από χαλφβδινα προφίλ και λαμαρίνεσ, χωρίσ τθν αντιςκωριακι προςταςία και τθν βαφι, επί 

τόπου του ζργου, με περιοριςμζνθ μθχανουργικι επεξεργαςία. 

Καταςκευι ςτοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιθμζνεσ ι μι διατομζσ και χαλυβδόφυλλα 

διαφόρων παχϊν, ποιότθτασ S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια του χάλυβα, των 

αναλωςίμων ςυγκόλλθςθσ και κοπισ, των εξαρτθμάτων ςφνδεςθσ ςτερζωςθσ κλπ (κοχλίεσ κλπ), θ 

επεξεργαςία, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ, ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν 

ι/και εν μζρει επί τόπου του ζργου, θ προςυναρμολόγθςθ των ςτοιχείων και θ φόρτωςθ και μεταφορά 

τουσ επί τόπου του ζργου προσ οριςτικι ςυναρμολόγθςθ/τοποκζτθςθ (θ οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, 

ςφμφωνα με το άρκρο ΥΔ 11.09). Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι: 

(α) ςτισ φζρουςεσ και μι καταςκευζσ από δομικό χάλυβα, των υδραυλικϊν και λοιπϊν ζργων, ςφμφωνα 

με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

(β) ςτθν καταςκευι κυροφραγμάτων, ςυςκευϊν ρυκμίςεωσ ροισ ανοικτϊν διωρφγων (τφπου AVIS, AVIO, 

AMIL κλπ), δοκϊν εμφράξεωσ ανοιγμάτων και εςχαρϊν παρακράτθςθσ φερτϊν/επιπλεόντων (trashracks), 

βάςει εγκεκριμζνων ςχεδίων. 

Επιςθμαίνεται ότι θ δαπάνθ ςχεδιαςμοφ των καταςκευϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου (β), κακϊσ και τα 

τυχόν δικαιϊματα επί ςχετικϊν ευρεςιτεχνιϊν, δεν περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ 

άρκρου. Αναλόγωσ του απαιτοφμενου βακμοφ επεξεργαςίασ των μορφοχαλφβων και τθσ προβλεπόμενθσ 

αντιςκωριακισ προςταςίασ και βαφισ ζχουν εφαρμογι τα ακόλουκα επιμζρουσ άρκρα. Τιμι ανά 
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χιλιόγραμμο (kg) πλιρωσ αποπερατωμζνθσ καταςκευισ, βάςει ηυγολογίου ι αναλυτικϊν υπολογιςμϊν 

του βάρουσ. Το άρκρο ζχει εφαρμογι ςτισ κοχλιωτζσ καταςκευζσ, και γενικά καταςκευζσ που απαιτοφν 

διάτρθςθ ι ςτραντηάριςμα. Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ χάλυβα ποιότθτοσ S355J θ τιμι προςαυξάνεται 

κατά 0,20 /kg  

Τιμι ανά κιλό βάρουσ(1 Kg) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΥΟ ΕΥΩ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2,10 

 
ΑΡΙΡΟ Δ-2 

(11.07.01 ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 6751ΥΔΡ 

Αντιςκωριακι προςταςία χαλφβδινων καταςκευϊν. Εφαρμογι διπλισ αντιςκωριακισ επάλειψθσ (αςτάρι, 

rustprimer) με υλικό εποξειδικισ βάςεωσ 

Αντιςκωριακι/αντιδιαβρωτικι προςταςία χαλφβδινων καταςκευϊν μετά τθν διαμόρφωςθ των ςτοιχείων 

τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτοφ και πριν τθν προςκόμιςι τουσ ςτο εργοτάξιο για τθν τελικι 

ςυναρμολόγθςθ και ανζγερςι τουσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακι 

προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων". Εάν προβλζπονται ςυγκολλιςεισ επί τόπου του 

ζργου, ι εάν προκλθκοφν εκδορζσ των επιφανειϊν των ςτοιχείων κατά τθν φορτοεκφόρτωςι τουσ, κα 

γίνεται τοπικι αποκατάςταςθ τθσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ 

08-07-02-01 "Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων". Τιμι ανά χιλιόγραμμο 

(kg) ζτοιμθσ καταςκευισ Οι δφο ςτρϊςεισ του primer, πάχουσ ξθροφ υμζνα (SFT) 25 5 μιτι εκάςτθ, κα είναι 

διαφορετικισ απόχρωςθσ για να είναι εφικτό να ελεγχκεί ότι εφαρμόςκθκαν. Θ προςτατευτικι επάλειψθ 

εφαρμόηεται μετά τθν αμμοβολι/μεταλλοβολι και πριν από τθν ζναρξθ τθσ μθχανουργικισ επεξεργαςίασ. 

Τιμι ανά κιλό βάρουσ (1 Kg) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 0,12 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 3 

(11.08.01 ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 6751 .ΤΔΡ 

Τελικι βαφι χαλφβδινων καταςκευϊν ςε μθ διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από τθν ςτάκμθ 

επεξεργαηομζνων υγρϊν, χωρίσ κίνδυνο διαβροχισ. 

Τελικι βαφι χαλφβδινων καταςκευϊν ςτο εργοςτάςιο ι το εργοτάξιο, ςε δφο ςτρϊςεισ, με ςυνολικό 

πάχοσ ξθροφ υμζνα χρϊματοσ (SFT) τουλάχιςτον 125 μθι, ςε απόχρωςθ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, 

ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων". 

Επιςθμαίνεται ότι το παρόν άρκρο δεν ζχει εφαρμογι ςτθν βαφι ςωλθνϊςεων. Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ζτοιμθσ καταςκευισ. Εφαρμογι ςε χαλφβδινεσ καταςκευζσ υπό ςυνκικεσ ζκκεςθσ Κατθγορίασ Α, 

ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-07-02-01. Ενδεικτικϊσ με χριςθ των ςτθν πρϊτθ ςτρϊςθ εποξειδικοφ 

μαρμαρυγικοφ οξειδίου του ςιδιρου δφο ςυςτατικϊν και ςτθν δεφτερθ ελαιοχρϊματοσ αλκυδικισ 

ςιλικόνθσ  

  Τιμι ανά κιλό βάρουσ (1 Kg) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 0,18 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-4 
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(Ν8041.31.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.0 MM, εξωτ. διαμζτρου 15 MM, τοποκετθμζνοσ με 

όλα τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ, υλικά ςτερζωςθσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ με βελόνεσ) και 

ςυγκόλλθςθσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, ςφνδεςμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., ςτον τόπο του ζργου και εργαςία για 

πλιρθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 8,33 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-5 

(Ν8041.31.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.0 MM, εξωτ. διαμζτρ. 18 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1. (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 10,24 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-6 

(Ν8041.31.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.0 MM, εξωτ. διαμζτρ. 22 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1. (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 12,98 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-7 

(Ν8041.31.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 28 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1. (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΤΕ  ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 21,05 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-8 

(Ν8041.31.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 35 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1. (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 26,92 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-9 
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(Ν8041.31.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 42 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1. (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 31,74 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-10 

(Ν8041.31.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 2.0 MM, εξωτ. διαμζτρ. 54 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1. (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 50,78 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 11 

(Ν8067.72.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3213 

Φρεάτιο προςταςίασ βανϊν, διαςτάςεων περίπου 50x50cm, βάκοσ ζωσ 0.5Μ, δθλαδι διάςτρωςθ του 

πυκμζνα και δόμθςθ των πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου με ςκυρόδεμα, επίχριςθ με 

τςιμεντοκονίαμα του πυκμζνα και των πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου. Στθν τιμι περιλαμβάνεται το 

κάλυμμα του φρεατίου αλλά δεν περιλαμβάνεται θ εκςκαφι του φρεατίου  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 220,93 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 12 

(Ν8068.16.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3211 

Κανάλι τοποκζτθςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, κακαρϊν εςωτερικϊν διαςτάςεων 60X60 

CM, με τοιχϊματα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, πλιρεσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ 

Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια λεπτομερειϊν, δθλαδι προμικεια όλων των απαιτουμζνων υλικϊν και 

μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου, καταςκευι ξυλοτφπου και ςκυροδζματοσ, επίχριςθ των 

εςωτερικϊν τοιχωμάτων του καναλιοφ, διάςτρωςθ κάτω και πάνω από τουσ ςωλινεσ με άμμο και 

μονωτικζσ πλάκεσ πάχουσ 5cm, τοποκζτθςθ πλακϊν τςιμζντου και επανεπίχωςθ του χάνδακα και κάκε 

εργαςία ι δαπάνθ αποπεράτωςθσ και παράδοςισ του ςε λειτουργία. Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται θ 

εκςκαφι (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 137,64 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 13 

(Ν8103.21.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 12 
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Φλοτεροδιακόπτθσ υδαταποκικθσ, διαμζτρου 2", πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ κάκε 

φφςθσ εργαςίασ, εγκατάςταςθσ και ρφκμιςθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ 

μελζτθσ 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΡΤΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 731,33 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 14 

(Ν8106.1.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1/2 INS, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 13,81 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 15 

(Ν8106.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8106.1.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 15,31 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 16 

(Ν8106.1.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8106.1.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 18,24 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 17 

(Ν8106.1.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

Ν8106.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
 Αρικμθτικϊσ: 23,67 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 18 

(Ν8106.1.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

Ν8106.1.1 
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Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 31,02 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 19 

(Ν8106.1.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8106.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 42,14 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 20 

(8115.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Κρουνόσ ορειχάλκινοσ, κωνικόσ, ρυκμιςτικόσ ι εκκζνωςθσ δικτφων ςωλθνϊςεων, διαμζτρου 3/4 INS, με τα 

μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 15,33 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 21 

(8125.1.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμζτρου 1/2 INS, ςυνδεόμενθ με ςπείρωμα, 

κατακόρυφθσ ι οριηόντιασ τοποκζτθςθσ, με λυόμενο πϊμα για επικεϊρθςθ του μθχανιςμοφ τθσ, δθλαδι 

βαλβίδα και μικροχλικά επί τόπου του ζργου και εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 17,37 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 22 

(8125.1.2)ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

 

Βαλβίδα αντεπιςτροφιε ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαττζ), διαμζτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Αρκρο 8125.1.1 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΡΕΝΘΘΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 20,59 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 23 

(8125.1.5)ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμζτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8125.1.1 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 41,97 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 24 

(8125.1.6)ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμζτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

8125.1.1 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ:50,15 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 25 

(Ν8232.32.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 22 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα κρφου νεροφ χριςθσ πλιρεσ, αποτελοφμενο από 2 πολυβάκμια ςυγκροτιματα 

αντλιϊν - θλεκτροκινθτιρων 

τφπου INVERTER, ενδεικτικοφ τφπου WILO CO-2 ΜΘΛ 804 ι ιςοδφναμου με πιεςτικό δοχείο, θλεκτρικό 

πίνακα κίνθςθσ και αυτοματιςμοφ, βάςθ ζδραςθσ και όλα τα απαραίτθτα όργανα και εξαρτιματα 

ςφνδεςθσ και αυτοματιςμοφ όπωσ, ςυλλζκτεσ, βάνεσ διακοπισ, αντεπίςτροφεσ βαλβίδεσ, αντικραδαςμικοί 

ςφνδεςμοι, ρακόρ, φλάντηεσ, φίλτρα νεροφ και αζρα, όργανα ζνδειξθσ και αυτοματιςμοφ κ.λ.π, δθλαδι 

ζνα πλιρεσ πιεςτικό ςυγκρότθμα, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με 

όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, τα υλικά και μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ, 

ςφνδεςθσ, ρφκμιςθσ, δοκιμισ και παράδοςθσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΛΣ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ    ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 4.865,95 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 26 

(Ν8257.11.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 24 

Κερμαντιρασ νεροφ (μποϊλερ), απλισ ενζργειασ, χωρθτικότθτασ 200 I, καταςκευαςμζνοσ από 

χαλυβδοελάςματα, ςυγκολλθτά, εξολοκλιρου γαλβανιςμζνοσ κερμά μετά τθν αποκαταςκευι του, για 

πίεςθ λειτουργίασ 16 ATM, μετά των απαιτουμζνων ειδικϊν εξαρτθμάτων (αιςκθτιρια, αποφρακτικά 

όργανα, εξαεριςτικά, βάνα εκκζνωςθσ, κλπ), πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι κερμαντιρασ και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου και εργαςία 

τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρθσ λειτουργίασ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΝΛΑΚΟΣΛΑ ΣΑΑΝΤΑ ΕΞΛ  ΚΑΛ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 946,08 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 27 

(Ν8257.13.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 24 

Κερμαντιρασ νεροφ (μποϊλερ), τριπλισ ενζργειασ, χωρθτικότθτασ 200 I, καταςκευαςμζνοσ από 

χαλυβδοελάςματα, ςυγκολλθτά, εξολοκλιρου γαλβανιςμζνοσ κερμά μετά τθν αποκαταςκευι του, για 



33 

 

πίεςθ λειτουργίασ 16 ATM, μετά των απαιτουμζνων ειδικϊν εξαρτθμάτων (αιςκθτιρια, αποφρακτικά 

όργανα, εξαεριςτικά, βάνα εκκζνωςθσ, κλπ), πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι κερμαντιρασ και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου και εργαςία 

τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρθσ λειτουργίασ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 18,24 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 28 

(Ν8260.11.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 24 

Θλιακόσ ςυλλζκτθσ, επιλεκτικόσ, ςυνολικισ ενεργισ επιφάνειασ περίπου 2.0 m2, για τθν παραγωγι 

κερμοφ νεροφ χριςθσ, πλιρθσ, όπωσ περιγράφεται πλιρωσ ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και προδιαγραφζσ 

τθσ μελζτθσ και δείχνεται ςτα ςχζδια, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ και ςυναρμολογθμζνοσ ςε ςυγκρότθμα 

θλιακϊν ςυλλεκτϊν, με τισ βάνεσ ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο, δθλαδι προμικεια όλων των υλικϊν, των βάςεων, 

των διαφόρων ςτθριγμάτων, υλικϊν ςυνδζςεων και μικροχλικϊν, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα δίκτυα και 

δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. (1 τεμ.) 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1088,22 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-29 

(Ν8448.61.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 6221. 

Ρροκαταςκευαςμζνο μεταλλικό ερμάριο τοποκζτθςθσ τοπικϊν ςυλλεκτϊν φδρευςθσ (ηεφγουσ κρφου και 

ηεςτοφ νεροφ), από χαλυβδοζλαςμα ΝΤΕΚΑΡΕ και μορφοςίδθρο, καταλλιλων διαςτάςεων, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, με κάλυμμα ιδίου υλικοφ 

τοποκετθμζνο επί του ερμαρίου με 4 κοχλίεσ, με τα απαραίτθτα ςτθρίγματα, τισ τρφπεσ για τθν είςοδο και 

τθν ζξοδο των ςωλθνϊςεων, με τα μικροχλικά και τον χρωματιςμό με βαςικό χρϊμα, ςτόκο πιςτολιοφ και 

δφο ςτρϊματα ψθμζνου βερνικοχρϊματοσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου και 

εργαςία εντοίχιςθσ ι ςτερζωςισ του ςτον τοίχο με πακτωμζνα ςιδερζνια ελάςματα μζχρι πλιρθσ και 

κανονικισ λειτουργίασ. (1 Τεμ) 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 74,48 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-30 

(Ν8456.81.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 34 

Εξοπλιςμόσ δεξαμενισ που περιλαμβάνει διάταξθ εξαεριςμοφ, ανκρωποκυρίδεσ επίςκεψθσ, ςκαλοπάτια 

κακόδου ςτθν δεξαμενι, τα απαιτοφμενα ςτόμια (πλιρωςθσ, εκκζνωςθσ, υπερχείλιςθσ), τα διπλά 

χυτοςιδθρά καλφμματα, τα ενςωματοφμενα τεμάχια διζλευςθσ των ςωλινων, τθ διάταξθ ςυναγερμοφ και 

κάκε απαιτοφμενο υλικό, μικροφλικο ι δαπάνθ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ 

τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου και εργαςία 

εγκατάςταςθσ, ςυνδζςεισ, δοκιμζσ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ζτοιμου προσ χριςθ  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 869,35 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-31 

(8473.1.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 30 

Δοχείο διαςτολισ κλειςτό με μεμβράνθ, χωρθτικότθτασ 12 I, πλιρεσ με τα μικροχλικά, δθλαδι προμικεια, 

προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, ρφκμιςθ και δοκιμζσ για παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 189,68 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-32 

(8473.1.8) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 30 

Δοχείο διαςτολισ κλειςτό με μεμβράνθ, χωρθτικότθτασ 200 I, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 8473.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 541,56 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-33 

(Ν8474.11.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 23 * 

Συςκευι κακοδικισ προςταςίασ, με ανόδια Μαγνθςίου πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ ςε 

κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 306,46 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-34 

(Ν8602.82.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Ζξοδοσ με τον ανάλογο ς' αυτιν οριηόντιο χάλκινο ςυλλζκτθ ι διανομζα, διαμζτρου διανομζα ι ςυλλζκτθ 

108x2.5mm καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, μετά 

των ςτθριγμάτων και των απαραιτιτων μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ, δθλαδι προμικεια, 

μεταφορά υλικϊν και μικροχλικϊν και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ προσ τα δίκτυα, δοκιμϊν και 

παράδοςθ ςε λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 334,64 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-35 

(Ν8602.82.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 
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Ζξοδοσ με τον ανάλογο ς' αυτιν οριηόντιο χάλκινο ςυλλζκτθ ι διανομζα, διαμζτρου διανομζα ι ςυλλζκτθ 

159χ3.Omm κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8602.82.2. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 589,19 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-36 

(Ν8603.21.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικόσ ςυλλζκτθσ ορειχάλκινοσ, δικτφου φδρευςθσ, διαμζτρου ςωλινα ειςόδου ζωσ Φ22 και ζωσ 2 

αναχωριςεων με τα ςτθρίγματα και όλα τα απαιτοφμενα υλικά (ρακόρ, μαςτοφσ, τάπεσ, ςυςτολικά, 

τερματικά ςυλλεκτϊν, κλπ), πλιρωσ εγκατεςτθμζνοσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά υλικϊν και μικροχλικϊν και εργαςία 

εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ προσ τα δίκτυα, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε λειτουργία. Οι διακόπτεσ ςτθν είςοδο 

και ςτισ αναχωριςεισ, τιμολογοφνται ςε ξεχωριςτό άρκρο. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 48,23 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-37 

(Ν8603.21.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικόσ ςυλλζκτθσ ορειχάλκινοσ, δικτφου φδρευςθσ, διαμζτρου ςωλινα ειςόδου ζωσ Φ22 και ζωσ 4 

αναχωριςεων κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8603.21.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  ΕΞΘΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 62,07 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-38 

(Ν8603.21.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικόσ ςυλλζκτθσ ορειχάλκινοσ, δικτφου φδρευςθσ, διαμζτρου ςωλινα ειςόδου Φ28 και ζωσ 4 

αναχωριςεων κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8603.21.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 85,99 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-39 

(Ν8603.21.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικόσ ςυλλζκτθσ ορειχάλκινοσ, δικτφου φδρευςθσ, διαμζτρου ςωλινα ειςόδου Φ35 και ζωσ 4 

αναχωριςεων κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8603.21.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΤΛΑΔΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 118,32 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-40 

(Ν8603.21.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικόσ ςυλλζκτθσ ορειχάλκινοσ, δικτφου φδρευςθσ, διαμζτρου ςωλινα ειςόδου Φ42 και ζωσ 5 

αναχωριςεων κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8603.21.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 206,71 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-41 

(Ν8605.3.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 22 

Κυκλοφορθτισ νεροφ, κατάλλθλοσ για θλιακά ςυςτιματα, ενδεικτικοφ τφπου WILO STAR ST 25/4 ι 

ιςοδφναμου πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 

κυκλοφορθτισ, εξαρτιματα και μικροφλικα επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο 

ςωλθνϊςεων νεροφ με φλάντηεσ ι ρακόρ και το θλεκτρικό  

δίκτυο, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 269,86 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-42 

(Ν8605.12.4.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 22 

Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, ενδεικτικοφ τφπου WILO STRATOS ECO 25/1-5 ι ιςοδφναμου πλιρθσ, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι κυκλοφορθτισ, 

εξαρτιματα και μικροφλικα επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο ςωλθνϊςεων 

νεροφ με φλάντηεσ ι ρακόρ και το θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 539,86 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-43 

(Ν8605.41.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 22 

Κυκλοφορθτισ ανακυκλοφορίασ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, ενδεικτικοφ τφπου WILO STAR Η 20/1 ι ιςοδφναμου 

πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι 

κυκλοφορθτισ, εξαρτιματα και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο 

ςωλθνϊςεων νεροφ με φλάντηεσ ι ρακόρ και το θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ  ΔΥΟ  ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 320,62 
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ΑΡΙΡΟ Δ-44 

(Ν8608.3.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, Ν16, διαμζτρου κοχλιωτό, διαμζτρου 1/2 INS, ςφμφωνα με τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, πλιρεσ, με τα υλικά, τα μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 17,83 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-45 

(Ν8608.3.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, Ν16, διαμζτρου κοχλιωτό, διαμζτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8608.3.2.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 20,51 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-46 

(Ν8608.3.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, Ν16, διαμζτρου κοχλιωτό, διαμζτρου 2INS, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8608.3.2.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  ΕΞΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 64,76 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-47 

(8609.1.1)ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 15 MM, τοποκετθμζνοσ ςε 

ςωλθνϊςεισ για τθν παραλαβι των ςυςτολοδιαςτολϊν, δθλαδι, προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ 

και ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 173,85 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-48 

(8609.1.2)ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 20 mm κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8609.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ  ΚΑΛ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 200,11 
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ΑΡΙΡΟ Δ-49 

(8609.1.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 25mm κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

8609.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 257,73 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-50 

(8609.1.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 32ΜΜ κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8609.1.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ  ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 293,12 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-51 

(8609.1.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 40 mm κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8609.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ  ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 312,35 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-52 

(8641.) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 31 

Μανόμετρο με κρουνό, περιοχισ ενδείξεων 0 μζχρι 10 ATM, με κάκε μικροχλικά και εργαςία για 

εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ   ΚΑΛ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 31,12 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-53 

(Ν8648.11.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 55 

Κερμοςτάτθσ εμβαπτίςεωσ, προοδευτικισ λειτουργίασ, με τα μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρθσ 

εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ και ρφκμιςθσ με παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΞΘ  ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 315,16 
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ΑΡΙΡΟ Δ-54 

(Ν8648.12.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 55 

Αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ εμβαπτίςεωσ, με τα μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρθσ εγκατάςταςθσ, 

ςφνδεςθσ και ρφκμιςθσ με παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ  ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 95,86 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-55 

(Ν8694.19.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

9mm, για ςωλινα διαμζτρου 1/2 INS, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν κερμομονωτικϊν εξαρτθμάτων 

ανάρτθςθσ του ςωλινα (για αποφυγι κερμογζφυρων), πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι μονωτικό υλικό ςε μορφι ςωλινων, με τα υλικά και μικροχλικά για 

τθν ςτερζωςθ του υλικοφ και τθν ςτεγανοποίθςθ των εγκαρςίων και κατά μικοσ αρμϊν και με τθν εργαςία 

για πλιρθ καταςκευι τθσ μόνωςθσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΞΛ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 6,86 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-56 

(Ν8694.19.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

9mm, για ςωλινα διαμζτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.19.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 7,36 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-57 

(Ν8694.19.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

9mm, για ςωλινα διαμζτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.19.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 7,73 
 
ΑΡΙΡΟ Δ-58 

(Ν8694.21.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

13mm, για ςωλινα διαμζτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.21.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΛ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
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Αρικμθτικϊσ: 11,05 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-59 

(Ν8694.21.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

13mm, για ςωλινα διαμζτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.21.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 12,06 

 

ΑΠΟΨΕΣΕΤΗ 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-60 

(20.10.ΟΚΚ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 2162.ΟΚΚ 

Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων ι τμθμάτων 

αυτϊν, ςε μζςθ απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ 10,00 m, με τθν ζκριψθ, 

διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 cm, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 

02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

Στθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υλικϊν προζλευςθσ δανειοκαλάμου, εφαρμόηεται ο αςτερίςκοσ **+, ο 

οποίοσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ μθδενίηεται. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου. 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ:  4,00 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-61 

(20.10.ΟΚΚ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 2162.ΟΚΚ 

Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου 

Καταςκευι ςτρϊςεων από κραυςτά υλικά προελζυςεωσ λατομείου (αδρανι οδοςτρωςίασ, 

λικοςυντρίματα, ςκφρα κλπ). Ρεριλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά των υλικϊν επί τόπου του 

ζργου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ εντόσ τθσ κάτοψθσ του κτιρίου με ι χωρίσ μθχανικά μζςα, θ διάςτρωςθ ςε 

πάχθ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι και θ ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι δονθτικζσ 

πλάκεσ. 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου, με τθν μεταφορά του κραυςτοφ υλικοφ από 

οποιαδιποτε απόςταςθ.  Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν επίχωςθ.  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ  ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ:   17,80 
 
ΑΡΙΡΟ Δ-62 

(32.01.02.ΟΚΚ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3212.ΟΚΚ 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι 

πυργογερανοφ . 

Ραραγωγι ι προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι 

ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ), με τθν διάςτρωςθ 
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με χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν ι/και 

λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, χωρίσ τθν δαπάνθ καταςκευισ των καλουπιϊν, ςφμφωνα με 

τθν μελζτθ του ζργου,και τισ ΕΤΕΡ: 

01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ",  

01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",  

01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",  

01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν". 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. Επίςθσ 

απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν 

εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 

α.Θ προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ του ζργου, του 

ςκυροδζματοσ εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων 

των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το 

ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων 

μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του 

ςκυροδζματοσ ςτο εργοτάξιο προσ διάςτρωςθ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ 

εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν 

(αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά 

περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο 

ςκυρόδεμα. 

 Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν 

επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με 

δαπάνθ του Aναδόχου. 

β.Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν και επιβραδυντικϊν πιξεωσ) που προβλζπονται 

από τθν εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ, επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 

γ.Θ δαπάνθ χριςεωσ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ των 

ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων (τελικισ ι προςωρινισ), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του 

ζργου αναφορικά με τθν ποιότθτα και τισ ανοχζσ του τελειϊματοσ. 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίςθσ ανθγμζνθ θ δαπάνθ ςταλίασ των οχθμάτων μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ 

(βαρζλασ), θ δαπάνθ μετάβαςθσ επί τόπου, ςτθςίματοσ και επιςτροφισ τθσ πρζςςασ ςκυροδζματοσ και θ 

περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ςκυροδζματοσ από τθν κζςθ 

ςκυροδζτθςθσ.  

ε.Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. 

βιομθχανικό δάπεδο). 

Οι τιμζσ ζχουν εφαρμογι ςε πάςθσ φφςεωσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα, εκτόσ από κελφφθ, αψίδεσ και 

τροφλουσ. 

Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ.  

 

32.01.02 Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C10/12  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ  ΟΛΚ 3212  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3).    
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 78,00  
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 63 

(8042.1.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχζτευςθσ από ςκλθρό P.V.C. πίεςθσ λειτουργίασ για 20Π, 4,0 ATM, διαμ. 100 MM, 

για ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφωμζνθ μοφφα 

ςτο ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ. 

Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (εκτόσ από ςιφϊνια), τα υλικά ςφνδεςθσ, 

ςτερζωςθσ κλπ. και θ εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ. (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 23,63 

 
ΑΡΙΡΟ Δ- 64 

(Ν8042.4.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχζτευςθσ από ςκλθρό PVC, πίεςθσ λειτουργίασ 6atm, διαμζτρου 40 MM, για 

ςφνδεςθ με ςυγκόλλθςθ με παρεμβολι κατάλλθλθσ κόλλασ ι με ςφνδεςθ με διαμορφωμζνθ μοφφα ςτο 

ζνα άκρο του ςωλινα και ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ. Συμπεριλαμβάνονται 

τα ειδικά τεμάχια κάκε ςχιματοσ (εκτόσ από ςιφϊνια), τα υλικά ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ κλπ. και θ εργαςία 

για πλιρθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ. 

 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 13,23 

 
ΑΡΙΡΟ Δ- 65 

(Ν8042.4.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχζτευςθσ από ςκλθρό PVC, πίεςθσ λειτουργίασ 6atm, διαμζτρου 50 MM, κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8042.4.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
 Αρικμθτικϊσ: 13,82 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 66 

(Ν8042.4.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχζτευςθσ από ςκλθρό PVC, πίεςθσ λειτουργίασ 6atm, διαμζτρου 75 MM, κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8042.4.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
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                Αρικμθτικϊσ: 18,76 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 67 

(Ν8042.4.8) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχζτευςθσ από ςκλθρό PVC, πίεςθσ λειτουργίασ 6atm, διαμζτρου 100 MM, κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8042.4.3. Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 23,80 

 
ΑΡΙΡΟ Δ- 68 

(Ν8046.25.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ8 

Σιφϊνι δαπζδου πλαςτικό, με κόφτρα οςμϊν, με λαιμό και εςχάρα ανοξείδωτθ, τριϊν ειςόδων Φ40-

50ΜΜ και εξόδου ζωσ 75ΜΜ, πλιρωσ τοποκετθμζνο και ςυνδεδεμζνο, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, μετά των μικροχλικϊν κακϊσ και τθσ εργαςίασ διανοίξεων των 

απαραίτθτων οπϊν. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΕΞΘ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 46,86 

ΑΡΙΡΟ Δ- 69 

(N8054.11.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 8 

Ρϊμα κακαριςμοφ (ςωλθνοςτόμιο με τάπα), πλαςτικό, διαμζτρου 100 MM, κατάλλθλο για το είδοσ του 

ςωλινα ςτο οποίο τοποκετείται, πλιρεσ, με τα μικροχλικά και τθν εργαςία για πλιρθ τοποκζτθςθ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ  ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 8,52 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 70 

(Ν8066.21.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3213 

Φρεάτιο επίςκεψθσ δικτφων αποχζτευςθσ (ακακάρτων ι ομβρίων) από ςκυρόδεμα, διαςτάςεων 40x50cm, 

βάκοσ ζωσ 0.5Μ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 

δθλαδι διάςτρωςθ του πυκμζνα και δόμθςθ τωνπλευρικϊν επιφανειϊν με ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C20/25, πάχουσ ζωσ 15cm, με κατάλλθλο χαλφβδινο οπλιςμό βάρουσ μζχρι 50 KGανά Μ3 ςκυροδζματοσ, 

ςφμφωνα με τθν ςτατικι επίβλεψθ του ζργου, τοποκζτθςθ ςτο ςκυρόδεμα του πυκμζνα μιςοφ τεμαχίου 

πλαςτικοφ ςωλινα PVC 016Ommτομισ θμικυκλικισ και ςχιματοσ θμικυλινδρικοφ για διαμόρφωςθ κοίλθσ 

επιφάνειασ ροισ υγρϊν, επίχριςθ με τςιμεντοκονίαμα των 600Kgτςιμζντου του πυκμζνα και των 

πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου. Στθν τιμι περιλαμβάνεται και το χυτοςίδθρο κάλυμμα του φρεατίου 

αλλά δεν περιλαμβάνεται θ εκςκαφι του φρεατίου. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘ  ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
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                      Αρικμθτικϊσ: 206,53 

ΑΡΙΡΟ Δ- 71 

(Ν8066.21.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3213 

Φρεάτιο επίςκεψθσ δικτφων αποχζτευςθσ (ακακάρτων ι ομβρίων) από ςκυρόδεμα, διαςτάςεων 50x60cm, 

βάκοσ ζωσ 0.5Μ, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8066.21.1 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΛ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 280,01 

ΑΡΙΡΟ Δ- 72 

(Ν8066.22.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3213 

Φρεάτιο επίςκεψθσ δικτφων αποχζτευςθσ (ακακάρτων ι ομβρίων) από ςκυρόδεμα, διαςτάςεων 70x80cm, 

βάκοσ ζωσ 1.0Μ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 

δθλαδι διάςτρωςθ του πυκμζνα και δόμθςθ των πλευρικϊν επιφανειϊν με ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C20/25, πάχουσ ζωσ 15cm, με κατάλλθλο χαλφβδινο οπλιςμό βάρουσ μζχρι 50 KGανά Μ3 ςκυροδζματοσ, 

ςφμφωνα με τθν ςτατικι επίβλεψθ του ζργου, τοποκζτθςθ ςτο ςκυρόδεμα του πυκμζνα μιςοφ τεμαχίου 

πλαςτικοφ ςωλινα PVCΦ160mmτομισ θμικυκλικισ και ςχιματοσ θμικυλινδρικοφ για διαμόρφωςθ κοίλθσ 

επιφάνειασ ροισ υγρϊν, επίχριςθ με τςιμεντοκονίαμα των 600Kgτςιμζντου του πυκμζνα και των 

πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου. Στθν τιμι περιλαμβάνεται και το χυτοςίδθρο κάλυμμα του φρεατίου 

αλλά δεν περιλαμβάνεται θ εκςκαφι του φρεατίου. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΕΡΤΑ  ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 467,91 

ΑΡΙΡΟ Δ- 73 

(Ν8066.22.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3213. 

Φρεάτιο επίςκεψθσ δικτφων αποχζτευςθσ (ακακάρτων ι ομβρίων) από ςκυρόδεμα, διαςτάςεων 90x90cm, 

βάκοσ ζωσ 1.0Μ, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8066.22.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ  ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 584,37 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 74 

(Ν8067.91.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3213. 

Δεξαμενι ςυλλογισ για άντλθςθ ακακάρτων νερϊν, διαςτάςεων περίπου 80x80mm, βάκουσ ζωσ 1.0Μ, 

δθλαδι διάςτρωςθ του πυκμζνα και δόμθςθ των πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου με οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα C20/25, επίχριςθ με τςιμεντοκονίαμα των 600Kg τςιμζντου του πυκμζνα και των πλευρικϊν 

επιφανειϊν του φρεατίου, εξαγωγι και αποκόμιςθ των προϊόντων εκςκαφισ και αχριςτων υλικϊν. Στθν 

τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ το χυτοςίδθρο κάλυμμα του φρεατίου και όλα τα απαιτοφμενα υλικά και 

μικροφλικα, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Στθν τιμι δεν 

περιλαμβάνεται θ εκςκαφι του φρεατίου. 
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Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 490,11 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 75 

(Ν8067.92.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3213.  

Σθπτικι δεξαμενι λυμάτων, διαςτάςεων περίπου 1.0x1.8m, βάκοσ 2.5m, δθλαδι διάςτρωςθ του πυκμζνα 

και δόμθςθ των πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25, επίχριςθ με 

τςιμεντοκονίαμα των 600Kg τςιμζντου του πυκμζνα και των πλευρικϊν επιφανειϊν του φρεατίου. Στθν 

τιμι περιλαμβάνεται επίςθσ όλοσ ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ (χυτοςιδθρά καλφμματα, ο εξαεριςμόσ τθσ 

δεξαμενισ, θ κλίμακα κακόδου, κλπ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται θ εκςκαφι του φρεατίου 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 1233,83 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 76 

(Ν8069.181.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 34 

Εξοπλιςμόσ δεξαμενισ λυμάτων που περιλαμβάνει διάταξθ εξαεριςμοφ, ανκρωποκυρίδεσ επίςκεψθσ, 

ςκαλοπάτια κακόδου ςτθν δεξαμενι, τα απαιτοφμενα ςτόμια, τισ οδεφςεισ των ςωλινων δια μζςου των 

τοιχωμάτων, τα χυτοςιδθρά καλφμματα, τθ διάταξθ ςυναγερμοφ και κάκε απαιτοφμενο υλικό, μικροφλικο 

ι δαπάνθ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν 

και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςυνδζςεισ, δοκιμζσ και 

παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ζτοιμου προσχριςθ 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΝΛΑΚΟΣΛΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 908,16 

ΑΡΙΡΟ Δ- 77 

(Ν8077.199.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 8 

 

Μονάδα αυτόματθ βιολογικοφ κακαριςμοφ, ενδεικτικοφ τφπου BIOSMART 15 ι ιςοδφναμου 

αποτελοφμενθ από: 

- ςφςτθμα εςχάρωςθσ 

- μονάδα βιολογικισ αποδόμθςθσ λυμάτων (1θ & 2θ βακμίδα επεξεργαςίασ 

- τριτοβάκμια επεξεργαςία (μονάδα απολφπανςθσ) 

- Αποςτράγγιςθ (υπεδαφζα διάκεςθ) 

- πίνακα ελζγχου και αυτοματιςμϊν 
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- αεραντλία και ςφςτθμα αεριςμοφ 

- δεξαμενι και αντλιοςτάςιο άρδευςθσ 

που περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροχλικά, εργαςίεσ πολιτικοφ μθχανικοφ (ςκυροδζτθςθ δεξαμενϊν, 

κλπ), εκςκαφζσ και επιχϊςεισ, και παράδοςθ τθσ μονάδασ ςε πλιρθ και αςφαλι λειτουργία 

(Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ  

                  Αρικμθτικϊσ: 8.500,00 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 78 

(8129.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Αυτόματθ δικλίδα αεριςμοφ (μίκα, κεφαλι), αλουμινίου, πλιρωσ τοποκετθμζνθ. 

(Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
                      Αρικμθτικϊσ: 38,82 

ΑΡΙΡΟ Δ- 79 

(Ν8130.11.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 5 

Ρλαςτικι κεφαλι ςωλινα αεριςμοφ (καπζλο) διαμζτρου μζχρι 10 CM, πλιρωσ τοποκετθμζνθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ  ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 8,46 

 
ΑΡΙΡΟ Δ- 80 

(Ν8218.22.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 21 

Μονάδα απομάκρυνςθσ οικιακϊν αποβλιτων, ενδεικτικοφ τφπου WILO ΤΜ 32-0,5 ι ιςοδφναμθ πλιρθσ, 

με όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό (όργανα ελζγχου και αυτοματιςμοφ, πίνακα, καλωδιϊςεισ, κλπ), 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια 

υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα, δοκιμζσ και παράδοςθ ςε 

πλιρθ λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΞΞΑΚΟΣΛΑ ΕΝΝΛΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 609,19 
 
ΑΡΙΡΟ Δ- 81 

(Ν8218.23.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 21 

Μονάδα απομάκρυνςθσ αποβλιτων από λεβθτοςτάςιο, ενδεικτικοφ τφπου WILO TMW 32/8-Α ι 

ιςοδφναμθ πλιρθσ, με όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό (όργανα ελζγχου και αυτοματιςμοφ, πίνακα, 

καλωδιϊςεισ, κλπ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 
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δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ προσ τα δίκτυα, δοκιμζσ 

και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ  ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1033,19 
 
ΕΚΔΗ ΤΓΚΕΚΝΗ 

 
ΑΡΙΡΟ Δ- 82 

(8138.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Κρουνόσ εκροισ (βρφςθ) ορειχάλκινοσ, κοινόσ, διαμζτρου 1/2 INS, με τα μικροχλικά, τα υλικά ςφνδεςθσ 

και τθν εργαςία για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ ΚΑΛΟΓΔΟΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 8,87 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 83 

(8138.4.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 13 

Κρουνόσ εκροισ (βρφςθ) ορειχάλκινοσ, επιχρωμιωμζνοσ, πάνω ςε νιπτιρα, διαμζτρου 1/2 INS, με τα 

μικροχλικά, τα υλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία για τθν πλιρθ εγκατάςταςθ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΡΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 37,07 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 84 

(8141.2.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 13 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) νιπτιρα, κερμοφ - ψυχροφ νεροφ, πάνω ςε νιπτιρα, ορειχάλκινοσ, 

επιχρωμιωμζνοσ, διαμζτρου 1/2 INS, δθλαδι αναμικτιρασ και μικροχλικά ςτον τόπο και εργαςία 

τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΞΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 61,03 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 85 

(8141.3.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 13 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, επιχρωμιωμζνοσ, νεροχφτθ, διαμζτρου 

1/2 INS, δθλαδι, αναμικτιρασ και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ  ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 70,71 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 86 

(8141.4.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 13 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, επιχρωμιωμζνοσ, λουτιρα ι λεκάνθσ 

καταιονθςτιρα με ςτακερό και κινθτό καταιονθςτιρα, διαμζτρου 1/2 INS, δθλαδι, αναμικτιρασ και 

μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 102,95 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 87 

(8151.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ, ευρωπαϊκοφ (κακθμζνου) τφπου, υψθλισ πίεςθσ, δθλαδι λεκάνθ 

και υλικά ςτερζωςθσ και ςυγκόλλθςθσ επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ και ςυγκόλλθςθσ 

ςτομίων.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 105,46 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 88 

(Ν8154.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 13 

Δικλείδα αυτόματθ πλφςθσ λεκάνθσ αποχωρθτθρίου (φλουςςόμετρο), διαμζτρου 1 1/4 INS, δθλαδι υλικά 

(ρακόρ, ςωλινεσ χρωμζ, κλπ.) και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και πλιρθ εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 353,30 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 89 

(Ν8160.13.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Νιπτιρασ πορςελάνθσ, επικακιμενοσ ςε πάγκο, τφπου OVAL, διαςτάςεων περίπου 57χ41  οιτι, πλιρθσ, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με βαλβίδα χρωμζ (ςτραγγιςτιρα) 

πϊμα με αλυςίδα, ςιφϊνι χρωμζ Φ 11/4 INS, ςτθρίγματα, χαλκοςωλινεσ, ρακόρ και λοιπά γενικά 

εξαρτιματα όπωσ και τα μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ και με παράδοςθ ςε 

λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 258,85 
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ΑΡΙΡΟ Δ- 90 

(8161.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 16 

Λουτιρασ χυτοςιδθρζνιοσ εςμαλτωμζνοσ, χωνευτοφ ι ελεφκερου τφπου, μικουσ περίπου 1,70 Μ, με 

βαλβίδεσ εκροισ και υπερχείλιςθσ, πϊμα κλπ., δθλαδι λουτιρασ και λοιπά γενικά εξαρτιματα και υλικά 

επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ για λειτουργία 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 457,52 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 91 

(8162.3.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14  

Λεκάνθ καταιονθςτιρα με βαλβίδα, από υαλϊδθ πορςελάνθ, διαςτάςεων ςκάφθσ λεκάνθσ περίπου 70χ70 

CM, δθλαδι λεκάνθ και υλικά ςτερζωςθσ και ςυγκόλλθςθσ επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ 

και ςυγκόλλθςθσ ςτομίων για λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 152,07 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 92 

(Ν8162.3.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Λεκάνθ καταιονθςτιρα με βαλβίδα, από υαλϊδθ πορςελάνθ, διαςτάςεων ςκάφθσ λεκάνθσ περίπου 

110χ70 CM, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 8162.3.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 188,82 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 93 

(8165.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 17 

Νεροχφτθσ χαλφβδινοσ, ανοξείδωτοσ, πλάτουσ περίπου 50 CM, μίασ ςκάφθσ, διαςτάςεων περίπου 

35X40X20 CM, μικουσ ζωσ 1,2 Μ, πλιρθσ με βαλβίδα (ςτραγγιςτιρα), πϊμα, ςωλινα υπερχείλιςθσ και 

ςτθρίγματα, δθλαδι νεροχφτθσ και λοιπά γενικά εξαρτιματα και υλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ για λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΞΘ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 190,96 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 94 
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(8165.2.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 17 

Νεροχφτθσ χαλφβδινοσ, ανοξείδωτοσ, πλάτουσ περίπου 50 CM, δφο ςκαφϊν, διαςτάςεων περίπου 

35X40X13 CM, μικουσ 1.80 Μ, πλιρθσ με βαλβίδα (ςτραγγιςτιρα), πϊμα, ςωλινα υπερχείλιςθσ και 

ςτθρίγματα, δθλαδι νεροχφτθσ και λοιπά γενικά εξαρτιματα και υλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ για λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 230,82 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 95 

(8166.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 

Σιφϊνι νεροχφτου (μαρμάρινου ι ανοξείδωτου) από πολυαικυλζνιο, μιασ ςκάφθσ, με όλα τα εξαρτιματα, 

υλικά ςυγκόλλθςθσ, ςφνδεςθσ και ςτιριξθσ και τθν εργαςία εγκατάςταςθσ και προςαρμογισ ςτο δίκτυο 

αποχζτευςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ  ΚΑΛ ΕΞΘΝΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 33,64 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 96 

(8166.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 

Σιφϊνι νεροχφτου (μαρμάρινου ι ανοξείδωτου) από πολυαικυλζνιο, δφο ςκαφϊν, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8166.1 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 43,94 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 97 

(8169.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Εταηζρα νιπτιρα πορςελάνθσ, μικουσ 60 CM, πλιρθσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία 

πλιρουσ τοποκζτθςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 21,22 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 98 

(8172.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 
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Σαπωνοςπογγοκικθ πορςελάνθσ, διαςτ. 30X15 CM με χειρολαβι, πλιρθσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά 

επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 23,81 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 99 

 (8174.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα, επιχρωμιωμζνο, δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 

τοποκζτθςθσ και παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 51,23 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 100 

(Ν8175.11.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Αγκιςτρο (γάντηοσ) ανάρτθςθσ, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμζνο, διπλό, με τα μικροχλικά ςτερζωςθσ και τθν 

εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 12,13 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 101 

(8176.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Ρετςετοκικθ ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, ςτακερι, διπλι, πλιρθσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί 

τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 16,65 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 102 

(8178.1.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Χαρτοκικθ επιχρωμιωμζνθ, απλι, πλιρθσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 

τοποκζτθςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΒΔΜΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
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Αρικμθτικϊσ: 8,70 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 103 

(8179.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 18 

Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με κάλυμμα, χρϊματοσ λευκοφ, πλιρεσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί 

τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 23,08 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 104 

(8259.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 25 

Ψφκτθσ νεροφ αυτοτελισ, ωριαίασ ικανότθτασ 200 ποτθριϊν νεροφ, κερμοκραςίασ 10Π με κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ 32Π και ειςερχόνενο νερό 27Π, με καλαίςκθτο ανκεκτικό κζλυφοσ λεκάνθσ από 

ανοξείδωτο χάλυβα, πίδακα και κρουνό χειριηόμενο με ποδομοχλό ι κομβίο πίεςθσ, με το ςτόμιο λιψθσ 

νεροφ και ςτόμιο αποχζτευςθσ, κατάλλθλοσ για ρεφμα 220 V/50 περιόδων, με τα αυτόματα όργανα 

αςφαλείασ και λειτουργίασ, και κάκε μικροφλικο και υλικό ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ προσ τα δίκτυα νεροφ, 

αποχζτευςθσ και θλεκτρικοφ, όπωσ και κάκε εργαςία για παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 505,96 
 

 
ΠΤΡΟΒΕΗ 

 
ΑΡΙΡΟ Δ-105 

(Ν8041.31.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 2.0 MM, εξωτ. διαμζτρ. 54 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 50,78 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 106 

(Ν8041.31.8) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 2.0 MM, εξωτ. διαμζτρ. 64 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 58,81 
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ΑΡΙΡΟ Δ- 107 

Ν8042.4.10) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 8 

Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχζτευςθσ από ςκλθρό PVC, πίεςθσ λειτουργίασ 6atm, διαμζτρου 125 MM, κατά τα 
λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8042.4.3.  
Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 25,65 
 
ΑΡΙΡΟ Δ- 108 

(8201.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ, γόμωςθσ 6 KG, πλιρθσ, με το αντίςτοιχο ςτιριγμα ανάρτθςισ 

του ςτον τοίχο, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 38,19 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 109 

(8201.1.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ, γόμωςθσ 12 KG, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 8201.1.2.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 59,49 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 110 

(Ν8201.3.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, αυτόματοσ, με κεφαλιSprinkler, γόμωςθσ 12 KG, πλιρθσ, με το 

αντίςτοιχο ςτιριγμα ανάρτθςισ του από τθν οροφι, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, δθλαδι προμικεια, 

μεταφορά και ςτιριξθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 141,44 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 111 

(Ν8201.11.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ, γόμωςθσ 2 ζωσ 3 KG, πλιρθσ, με το αντίςτοιχο ςτιριγμα 

ανάρτθςισ του ςτον τοίχο, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ.  

    Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 28,92 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 112 

(8202.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 19 

Ρυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα, φορθτόσ, γόμωςθσ 12 KG, φορθτόσ, πλιρθσ με το αντίςτοιχο 

ςτιριγμα ανάρτθςισ του ςτον τοίχο, πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και ςτιριξθ. 

   Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 187,64 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 113 

8204.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 20 

Ρυροςβεςτικι φωλιά επίτοιχθ ι χωνευτι, με ζνα πυροςβεςτικό κρουνό Φ 2 INS, ενόσ αυλοφ με καννάβινο 

ςωλινα 20,00 Μ και με ι χωρίσ κζςθ φορθτοφ πυροςβεςτιρα, πλιρθσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά επί 

τόπου με τθν εργαςία ςυναρμολόγθςθσ, βαφισ με κόκκινο χρϊμα, ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ και πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΕΛΚΟΣΛ ΕΝΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 521,30 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 114  

(Ν8204.51.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 20 

Στακμόσ ειδικϊν πυροςβεςτικϊν εργαλείων και μζςων απλόσ, που αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο και 

περιζχει ζνα λοςτό διάρρθξθσ, ζνα τςεκοφρι μεγάλο, ζνα φτυάρι, μια αξίνα, ζνα ςκεπάρνι, μία 

αντιπυριτικι κουβζρτα διάςωςθσ, δφο θλεκτρικοφσ φανοφσ χειρόσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και 

μικροχλικϊν, μεταφορά, και εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ. (1 τεμ.) 

Ε Υ  Ω: (26%) ( 218.26) 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 218,26 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 115 

Ν8205.42.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 19 

Σφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ μαγειρείων με φιάλθ C02 χωρθτικότθτασ 12Kgπου περιλαμβάνει τθν φιάλθ 

με τθ γόμωςι τθσ, τον πίνακα κατάςβεςθσ, ςειρινα ςυναγερμοφ, ντάμπερ ςτον αεραγωγό ελεγχόμενο 

από τον πίνακα τθσ κατάςβεςθσ, ακροφφςια τφπου καμπάνασ και τφπου αεραγωγοφ, μπουτόν 

χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ και ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ κατάςβεςθσ, φωτεινό επαναλιπτθ, 

ςωλθνϊςεισ, καλωδιϊςεισ και κάκε απαιτοφμενο υλικό, μικροφλικο ι δαπάνθ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, 

μεταφορά επί τόπου του ζργου, εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 



55 

 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1.388,65 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 116 

(Ν8212.21.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 22 

Ρυροςβεςτικό ςυγκρότθμα πλιρεσ, με θλεκτροκίνθτθ και πετρελαιοκίνθτθ αντλία παροχισ εκάςτθσ 46 

Μ3/Θ ςτα 50 ΜΣΥ, βοθκθτικι αντλία jockeyκαι πιεςτικό δοχείο 10Oltςυγκροτθμζνο ςε ενιαία μεταλλικι 

βάςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του θλεκτρικοφ πίνακα ελζγχου και λειτουργίασ (με διάταξθ αυτόματθσ 

εκκίνθςθσ και φόρτιςθσ των ςυςςωρευτϊν) και όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν (ςυλλζκτθσ, βάνεσ, 

βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, πιεηοςτάτεσ, όργανα ρφκμιςθσ και ελζγχου τθσ ροισ, όργανα μετριςεων, και 

λοιπά υλικά, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσμελζτθσ, 

ςυνδεςμολογθμζνα μεταξφ τουσ με τισ απαραίτθτεσ ςωλθνϊςεισ και καλωδιϊςεισ, δθλαδι προμικεια, 

προςκόμιςθ ςτον τόπο του ζργου και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ με τα δίκτυα νεροφ και θλεκτρικισ 

ενζργειασ, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Στθν τιμι περιλαμβάνεται και θ 

διάταξθ απαγωγισ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΕΛΣ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΔΥΟ ΚΑΛ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 14.002,05 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 117 

(Ν8548.31.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 36 

Ρυροφραγμόσ κάλυψθσ κενϊν διζλευςθσ ςωλινων, ςχαρϊν καλωδίων κλπ, διατομισ ζωσ 0.1 m2, 

αποτελοφμενοσ από πλάκα ορυκτοβάμβακα και ειδικό επιβραδυντικό υλικό φωτιάσ, πλιρθσ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι υλικά και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου 

και εργαςία τοποκζτθςθσ και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΞΘΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 63,98 
 
 

 
ΙΕΡΜΑΝΗ 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 118 

48.35.03. ΟΚΚ   Κωδικόσ Αναθεώρθςθσ ΟΚΚ 4837.1.ΟΚΚ 

Καπνοδόχοι από προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία 

Καπνοδόχοι από προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία κιςςθροδζματοσ (ςπόνδυλοι), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1857 

"Καπνοδόχοι - Δομικά ςτοιχεία - Εςωτερικοί αγωγοί από ςκυρόδεμα", με ςιμανςθ CE, λείασ εςωτερικισ 

επιφανείασ, εςωτ. διαςτάςεων 30 x 40 cm, φψουσ ςτοιχείου ζωσ 30 cm, με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα 1 : 2 

1/2 των 150 kg τςιμζντου, ι τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα των 400 kg τςιμζντου και 0,08 m3 αςβζςτου, 

δομουμζνοι κατά μικοσ υπάρχουςασ εςωτερικισ κατακορφφου γωνίασ τοίχων λείασ επιφανείασ.  
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Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια όλων των απαιτουμζνων υλικϊν επί τόπου, θ δαπάνθ του απαιτοφμενου 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ ανάμιξθσ και τροφοδοςίασ τoυ κονιάματοσ κτιςίματοσ, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, θ 

απομείωςθ και φκορά των υλικϊν, τα τυχόν απαιτοφμενα ικριϊματα, οι μεταλλικοί ςφνδεςμοι ςτερζωςθσ, 

ο τυχόν κατακόρυφοσ οπλιςμόσ γωνιϊν, θ εργαςία πλιρουσ καταςκευισ και ο κακαριςμόσ του χϊρου από 

τα πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα υλικϊν.  

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) αξονικοφ μικουσ. 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 45,00 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 119 

77.66.ΟΚΚ   Κωδικόσ Αναθεώρθςθσ ΟΚΚ 7766  

Χρωματιςμοί κερμαντικϊν ςωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικισ ι ακρυλικισ βάςεωσ, ενόσ ςυςτατικοφ 

με αντοχι ςε ςυνεχι κερμοκραςία  80 οC. Χρωματιςμοί κερμαντικϊν ςωμάτων με βερνικόχρωμα 

αλκυδικισ ι ακρυλικισ βάςεωσ, ενόσ ςυςτατικοφ, με αντοχι ςε ςυνεχι κερμοκραςία  80 οC, ςφμφωνα με 

τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-03-00 "Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρϊν επιφανειϊν".  

Απόξεςθ και κακαριςμόσ με ςμυριδόπανο, διάςτρωςθ κατάλλθλου αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ με 

πιςτολζτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάςτρωςθ κερμοαντόχου βερνικοχρϊματοσ με πιςτολζτο μζχρι να 

επιτευχκεί ομοιόμορφοσ χρωματιςμόσ. Υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  κερμαντικϊν ςτοιχείων  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 7,80 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 120 

(Ν8041.31.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.0 MM, εξωτ. διαμζτρου 15 MM, τοποκετθμζνοσ με 

όλα τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ, υλικά ςτερζωςθσ (απαγορεφεται θ ςτερζωςθ με βελόνεσ) και 

ςυγκόλλθςθσ, δθλαδι χαλκοςωλινασ, ςφνδεςμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., ςτον τόπο του ζργου και εργαςία για 

πλιρθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 8,33 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-121 

(Ν8041.31.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.0 MM, εξωτ. Διαμζτρο  18 MM, κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8041.31.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 10,24 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-122 

(Ν8041.31.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.0 MM, εξωτ. διαμζτρ. 22 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 12,78 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-123 

(Ν8041.31.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 28 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 21,05 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-124 

(Ν8041.31.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 35 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 26,92 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-125 

(Ν8041.31.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 42 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 31,74 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 126 

(Ν8106.1.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 
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Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1/2 INS, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 13,81 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 127 

(Ν8106.1.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8106.1.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 18,24 
 
ΑΡΙΡΟ Δ- 128 

(Ν8106.1.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

Ν8106.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 23,67 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 129 

(Ν8106.1.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφαιρικι βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινθ, διαμζτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

Ν8106.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 31,02 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 130 

(8108.3.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 12 

Συρταρωτι βαλβίδα (βάννα), ςφθνοειδισ, χυτοςιδθρι, ονομαςτικισ πίεςθσ 10 ATMκαι διαμζτρου 100 

MM, για εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ, με τα μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρθσ εγκατάςταςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
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Αρικμθτικϊσ: 199,39 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 131 

(8115.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Κρουνόσ ορειχάλκινοσ, κωνικόσ, ρυκμιςτικόσ ι εκκζνωςθσ δικτφων ςωλθνϊςεων, διαμζτρου 3/4 INS, με τα 

μικροχλικά ςφνδεςθσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 15,33 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 132 

(Ν8116.9.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

υκμιςτικι βαλβίδα εξιςορρόπθςθσ (balancingvalve), υδραυλικϊν δικτφων κζρμανςθσ - ψφξθσ, κοχλιωτισ 

ςφνδεςθσ, 

ορειχάλκινθ, ονομαςτικισ διαμζτρου DN25, με δφο ςτόμια υποδοχισ οργάνου μζτρθςθσ διαφορικϊν 

πιζςεων και ρφκμιςθσ παροχϊν, δθλαδι βαλβίδα και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου και εργαςία πλιρθσ 

τοποκζτθςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 71,78 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 133 

(Ν8116.9.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

υκμιςτικι βαλβίδα εξιςορρόπθςθσ (balancingvalve), υδραυλικϊν δικτφων κζρμανςθσ - ψφξθσ, κοχλιωτισ 

ςφνδεςθσ, ορειχάλκινθ, ονομαςτικισ διαμζτρου DN32, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8116.9.3.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 84,27 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 134 

(Ν8116.9.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

υκμιςτικι βαλβίδα εξιςορρόπθςθσ (balancingvalve), υδραυλικϊν δικτφων κζρμανςθσ - ψφξθσ, κοχλιωτισ 

ςφνδεςθσ, ορειχάλκινθ, ονομαςτικισ διαμζτρου DN40, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8116.9.3.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 98,88 
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ΑΡΙΡΟ Δ- 135 

(8125.1.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα αντεπιςτροφιε ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμζτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

8125.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 26,11 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 136 

(8125.1.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα αντεπιςτροφιβ ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμζτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8125.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 32,71 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-137 

(8125.1.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα αντεπιςτροφιε ορειχάλκινθ με γλωττίδα (κλαπζ), διαμζτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8125.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 41,97 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 138 

(8431.3.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 26 

Κερμαντικά ςϊματα χαλφβδινα, τετράςτθλα, αξονικοφ φψουσ 905 MM, εγχϊρια, που αποτελοφνται από 

οςαδιποτε ςτοιχεία πλιρωσ εγκατεςτθμζνα, δθλαδι ςτοιχεία, ςτθρίγματα τοίχου ι δαπζδου και 

μικροχλικά επί τόπου και εργαςία εγκατάςταςθσ. 

  Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  κερμαντικϊν ςτοιχείων    

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 32,01 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 139 

(8431.3.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 26 
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Κερμαντικά ςϊματα χαλφβδινα, τετράςτθλα, αξονικοφ φψουσ 655 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

8431.3.1. 

  Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)  κερμαντικϊν ςτοιχείων   

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 36,51 
 
ΑΡΙΡΟ Δ-140 

(8432.9) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 26 

Κερμαντικά ςϊματα ροφνταλ, τφπου Κ240 εγχϊρια, χαλφβδινα, πλιρωσ εγκατεςτθμζνα, δθλαδι ςϊματα, 

ςτθρίγματα τοίχου ι δαπζδου και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου και εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ, 

μετροφμενα ςε Μ αξονικοφ μικουσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 206,95 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-141 

(Ν8434.21.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 26 

Κερμαντικά ςϊματα ροφνταλ, τφπου ΛΜ1600 εγχϊρια, χαλφβδινα, πλιρωσ εγκατεςτθμζνα, δθλαδι 

ςϊματα, ςτθρίγματα τοίχου ι δαπζδου και μικροχλικά ςτον τόπο του ζργου και εργαςία για πλιρθ 

εγκατάςταςθ, μετροφμενα ςε Μ αξονικοφ μικουσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΡΤΑΚΟΣΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 790,48 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-142 

(Ν8445.21.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Κερμοςτατικι βαλβίδα κερμαντικοφ ςϊματοσ, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ και εργαςία 

εγκατάςταςθσ, ρφκμιςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε πλιρθλειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 45,38 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-143 

(Ν8451.2.8.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 27 

Λζβθτασ από χυτοςίδθρο με καυςτιρα (αυτόνομοσ) νεροφ, κερμαντικισ ιςχφοσ περίπου 145.000 KCAL/H, 

πλιρθσ με τα εξαρτιματά του, το κτίςιμο τθσ εςτίασ του με πυρίμαχουσ πλίνκουσ όταν απαιτείται και τα 

απαιτοφμενα υλικά και μικροχλικά, δθλαδι λζβθτασ, εξαρτιματα, υλικά και μικροχλικά ςτον τόπο του 

ζργου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, δοκιμϊν και πλιρθσ εγκατάςταςθσ για παράδοςθ ςε πλιρθ 

λειτουργία.  
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Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΡΤΑ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 7.591,59 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-144 

(8456.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 29 

Δεξαμενι ακακάρτου πετρελαίου από λαμαρίνα μαφρθ, οξυγονοκολλθτι, οποιωνδιποτε διαςτάςεων και 

ςχιματοσ, με ι χωρίσ ςκελετό από ςίδθρο ειδικϊν διατομϊν, δθλαδι υλικά και εργαςία πλιρουσ 

καταςκευισ και διάνοιξθσ οπϊν και τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποκετθμζνου υλικοφ 

 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 6,72 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-145 

(8461.) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 4 

Συςτολι διαμζτρου 2X2 1/2 INS, με ορειχάλκινο πϊμα διαμζτρου 2 1/2 INS, ςυνδεόμενο με αλυςίδα για 

τθν ςφνδεςθ εξαρτιματοσ ςτομίου ςωλινωςθσ πετρελαίου, κατάλλθλου για ςφνδεςθ με τον ελαςτικό 

ςωλινα του πετρελαιοφόρου αυτοκινιτου, δθλαδι υλικά και μικροχλικά και εργαςία ςφνδεςθσ και 

πλιρουσ τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 52,02 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-146 

(8473.1.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 30 

Δοχείο διαςτολισ κλειςτό με μεμβράνθ, χωρθτικότθτασ 80 I, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 8473.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 367,14 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-147 

(8474.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 11 

Σφςτθμα αυτόματθσ πλιρωςθσ εγκατάςταςθσ κλειςτοφ δοχείου διαςτολισ, διαμζτρου 3/4 INS, δθλαδι 

προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 188,82 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-148 

(Ν8474.11.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 23 * 
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Συςκευι κακοδικισ προςταςίασ, με ανόδια Μαγνθςίου πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ ςε 

κανονικι λειτουργία 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 306,46 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-149 

(8477.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Αςφαλιςτικι βαλβίδα με ελατιριο οποιαςδιποτε πίεςθσ λειτουργίασ, διαμζτρου 1 INS, με τα μικροχλικά 

και κάκε εργαςία δοκιμϊν και πλιρουσ εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 112,69 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-150 

(Ν8602.82.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Ζξοδοσ με τον ανάλογο ς' αυτιν οριηόντιο χάλκινο ςυλλζκτθ ι διανομζα, διαμζτρου διανομζα ι ςυλλζκτθ 

108x2.5mm  

καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, μετά των 

ςτθριγμάτων και των απαραιτιτων μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά 

υλικϊν και μικροχλικϊν και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ προσ τα δίκτυα, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε 

λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 334,64 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-151 

(Ν8605.12.1.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 22 

Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, ενδεικτικοφ τφπου WILO Star-E 25/1-5 ι ιςοδφναμου πλιρθσ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι κυκλοφορθτισ, εξαρτιματα 

και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο ςωλθνϊςεων νεροφ με 

φλάντηεσ ι ρακόρ και το θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 572,19 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-152 

(Ν8605.12.2.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 22 

Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, ενδεικτικοφ τφπου WILO ΤΟ-Ε 30/1-7 ι ιςοδφναμου πλιρθσ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι κυκλοφορθτισ, εξαρτιματα 



64 

 

και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο ςωλθνϊςεων νεροφ με 

φλάντηεσ ι ρακόρ και το θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ:1.014,85 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-153 

(Ν8605.12.3.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 22 

Κυκλοφορθτισ - Αντλία νεροφ, ενδεικτικοφ τφπου WILO TOP-S 30/10 ι ιςοδφναμου πλιρθσ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι κυκλοφορθτισ, εξαρτιματα 

και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο ςωλθνϊςεων νεροφ με 

φλάντηεσ ι ρακόρ και το θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ εγκατάςταςθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΟΚΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 874,38 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-154 

(Ν8608.3.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, Ν16, διαμζτρου κοχλιωτό, διαμζτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8608.3.2.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 27,70 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-155 

(Ν8608.3.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, Ν16, διαμζτρου κοχλιωτό, διαμζτρου 1 1/4INS, κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8608.3.2.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 35,94 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-156 

(Ν8608.3.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Φίλτρο νεροφ ορειχάλκινο, κοχλιωτό, Ν16, διαμζτρου 1 1/2 Ins κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8608.3.2.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 41,09 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-157 
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(8609.1.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 15 MM, τοποκετθμζνοσ ςε 

ςωλθνϊςεισ για τθν παραλαβι των ςυςτολοδιαςτολϊν, δθλαδι, προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ 

και ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 173,85 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-158 

(8609.1.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 20 mm κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8609.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΚΑΛ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 200,11 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-159 

(8609.1.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 25mm κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο 

8609.1.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 257,73 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-160 

(8609.1.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 32ΜΜ κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8609.1.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 293,12 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-161 

(8609.1.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 11 

Σφνδεςμοσ διαςτολικόσ κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, ονομαςτικισ διαμζτρου 40 mm κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο 8609.1.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 312,35 
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ΑΡΙΡΟ Δ-162 

(Ν8622.23.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 11 

Τετράοδθ θλεκτροκίνθτθ βαλβίδα, προοδευτικισ λειτουργίασ, κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, διαμζτρου 1 1/4 INS, 

αποτελοφμενθ από κινθτιρα προοδευτικισ λειτουργίασ, μοχλιςμό και ςϊμα τετράοδθσ βαλβίδασ, πλιρθσ 

με τα υλικά (μεταςχθματιςτι κλπ.), τα μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ 

παραδοτζα ςε λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 471,34 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-163 

(Ν8622.23.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 11 

Τετράοδθ θλεκτροκίνθτθ βαλβίδα, προοδευτικισ λειτουργίασ, κοχλιωτισ ςφνδεςθσ, διαμζτρου 11/2 INS, 

κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8622.23.4.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΔΕΚΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 517,42 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-164 

(8641.) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 31 

Μανόμετρο με κρουνό, περιοχισ ενδείξεων 0 μζχρι 10 ATM, με κάκε μικροχλικά και εργαςία για 

εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 31,12 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-165 

(8651.) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 31 

Κερμόμετρο εμβαπτίςεωσ, κεντρικισ κζρμανςθσ, ευκφ ι γωνιακό με ορειχάλκινθ κικθ, περιοχισ ζνδειξθσ 

0-100Π, με τα μικροχλικά και τθν εργαςία για εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 48,06 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-166 

(Ν8694.21.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

13mm, για ςωλινα διαμζτρου 1/2 INS, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν κερμομονωτικϊν 

εξαρτθμάτων ανάρτθςθσ του ςωλινα (για αποφυγι κερμογζφυρων), πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι μονωτικό υλικό ςε μορφι ςωλινων, με τα υλικά και 
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μικροχλικά για τθν ςτερζωςθ του υλικοφ και τθν ςτεγανοποίθςθ των εγκαρςίων και κατά μικοσ αρμϊν και 

με τθν εργαςία για πλιρθ καταςκευι τθσ μόνωςθσ. 

  Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 7,90 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-167 

(Ν8694.21.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

13mm, για ςωλινα διαμζτρου 3/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.21.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 8,97 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-168 

(Ν8694.21.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

13mm, για ςωλινα διαμζτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.21.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 9,54 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-169 

(Ν8694.21.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

13mm, για ςωλινα διαμζτρου 1 1/4 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.21.3 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΛ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 11,05 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-170 

(Ν8694.21.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 40 

Κερμικι μόνωςθ ςωλινων, με εφκαμπτο ςυνκετικό καουτςοφκ, ενδεικτικοφ τφπου ARMAFLEX, πάχουσ 

13mm, για ςωλινα διαμζτρου 1 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8694.21.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ  ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 12,06 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-171 

(Ν8699.11.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 8 
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Ρινακίδα ενδείξεων από λευκό πλαςτικό με χρωματιςτά γράμματα, για τθ ςιμανςθ μθχανθμάτων και 

εξαρτθμάτων, πλιρωσ τοποκετθμζνθ, με τα υλικά ανάρτθςθσ και ςτιριξθσ. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 20,07 
 

ΗΛΕΚΣΡΚΚΑ 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-172 

(12.36.01.06 )ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΤΔΡ 6711.1 

Με ςωλινεσ ςε κουλοφρεσ, με τυποποίθςθ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι 

διάμετρο *DN/ΟD+, κλιπτικισ αντοχισ ≥ 450 N κατά τθν πρότυπθ δοκιμι που κακορίηεται ςτο Ρρότυπο 

ΕΛΟΤ EN 61386 .Σωλθνϊςεισ DN/ΟD 110 mm 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΥΟ ΕΥΩ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 2,10 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-173 

(12.36.01.07 ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΤΔΡ 6711.1 

Με ςωλινεσ ςε κουλοφρεσ, με τυποποίθςθ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι 

διάμετρο *DN/ΟD+, κλιπτικισ αντοχισ ≥ 450 N κατά τθν πρότυπθ δοκιμι που κακορίηεται ςτο Ρρότυπο 

ΕΛΟΤ EN 61386. Σωλθνϊςεισ DN/ΟD 125 mm 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΥΟ ΕΥΩ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 2,70 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-174 

(60.10.85.01 ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΔΟ 2548 

Καταςκευι φρεατίου ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15, οπλιςμζνο με 

δομικό πλζγμα Β500C, με τοιχϊματα ελαχίςτου πάχουσ 10 cm για τα φρεάτια ζλξθσ και 15 cm για τα 

φρεάτια ςφνδεςθσ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ. 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ 

 θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ, ι θ προμικεια και εγκατάςταςθ προκαταςκευαςμζνου φρεατίου 

 θ διαμόρφωςθ των οπϊν ειςόδου και εξόδου των ςωλθνϊςεων διζλευςθσ των καλωδίων  

 ςτεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτι λαμαρίνα εδραηόμενο ςε μεταλλικό πλαίςιο μζςω ελαςτικοφ 

παρεμβφςματοσ, με διάταξθ μανδάλωςθσ με χριςθ ειδικοφ εργαλείου και αντιςκωριακι προςταςία 

(διπλι ςτρϊςθ rust primer ψευδαργφρου και διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ) 

 θ επιςιμανςθ του φρεατίου, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ  

Τιμι ανά πλιρεσ φρεάτιο καλωδίων εςωτερικϊν διαςτάςεων (Μ) x (Ρ), ωσ εξισ: 
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Φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων 40x40 cm 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΞΘΝΤΑ ΕΥΩ 

Αρικμθτικά: 60,00 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-175 

(60.10.85.02 ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΔΟ 2548 

Καταςκευι φρεατίου ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15, οπλιςμζνο με 

δομικό πλζγμα Β500C, με τοιχϊματα ελαχίςτου πάχουσ 10 cm για τα φρεάτια ζλξθσ και 15 cm για τα 

φρεάτια ςφνδεςθσ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ 

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ 

 θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ, ι θ προμικεια και εγκατάςταςθ προκαταςκευαςμζνου φρεατίου 

 θ διαμόρφωςθ των οπϊν ειςόδου και εξόδου των ςωλθνϊςεων διζλευςθσ των καλωδίων  

 ςτεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτι λαμαρίνα εδραηόμενο ςε μεταλλικό πλαίςιο μζςω ελαςτικοφ 

παρεμβφςματοσ, με διάταξθ μανδάλωςθσ με χριςθ ειδικοφ εργαλείου και αντιςκωριακι προςταςία 

(διπλι ςτρϊςθ rust primer ψευδαργφρου και διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ) 

 θ επιςιμανςθ του φρεατίου, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ  

Τιμι ανά πλιρεσ φρεάτιο καλωδίων εςωτερικϊν διαςτάςεων (Μ) x (Ρ), ωσ εξισ: 

Φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων 60x40 cm 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΕΥΩ 

Αρικμθτικά: 100,00 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-176 

(Ν8041.31.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 35 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 26,92 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-177 

(Ν8068.16.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : 3211 

Κανάλι τοποκζτθςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, κακαρϊν εςωτερικϊν διαςτάςεων 60X60 

CM, με τοιχϊματα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, πλιρεσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ 

Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια λεπτομερειϊν, δθλαδι προμικεια όλων των απαιτουμζνων υλικϊν και 

μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου, καταςκευι ξυλοτφπου και ςκυροδζματοσ, επίχριςθ των 

εςωτερικϊν τοιχωμάτων του καναλιοφ, διάςτρωςθ κάτω και πάνω από τουσ ςωλινεσ με άμμο και 
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μονωτικζσ πλάκεσ πάχουσ 5cm, τοποκζτθςθ πλακϊν τςιμζντου και επανεπίχωςθ του χάνδακα και κάκε 

εργαςία ι δαπάνθ αποπεράτωςθσ και παράδοςισ του ςε λειτουργία. Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται θ 

εκςκαφι (1 Μ) 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

Ε Τ Ρ Ω:Ολογράφωσ:ΕΚΑΤΟΝ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 137,64 

 

 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-178 

(8177) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 14 

Θλεκτρικι ςυςκευι ςτεγνϊματοσ χεριϊν, πλιρθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ 

με το θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 189,19 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-179 

(Ν8560.14.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 39 

Ανεμιςτιρασ οροφισ, με πτερφγια και διακόπτθ με κορδόνι πλιρθσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 

δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ, ανάρτθςθ από τθν οροφι, ςφνδεςθ με το 

θλεκτρικό δίκτυο, δοκιμζσ και παράδοςθ του ανεμιςτιρα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 251,59 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-180 

(Ν8733.21.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, άκαμπτοσ ευκφγραμμοσ βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, 

ενδεικτικοφ τφπου CONDUR, διαμζτρου 16 MM, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι, ςωλινασ με τα απαραίτθτα ευκφ ι καμπφλα προςτόμια από 

πλαςτικό υλικό και με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 4,39 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-181 

(Ν8733.21.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, άκαμπτοσ ευκφγραμμοσ βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, 

ενδεικτικοφ τφπου CONDUR, διαμζτρου 20 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8733.21.3.  
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Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 4,50 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-182 

(Ν8733.21.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, άκαμπτοσ ευκφγραμμοσ βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, 

ενδεικτικοφ τφπου CONDUR, διαμζτρου 25 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8733.21.3 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 5,55 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-183 

(Ν8733.22.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, διαμορφϊςιμοσ κυματοειδισ (ςπιράλ), βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι 

εντοιχιςμζνοσ, ενδεικτικοφ τφπου CONFLEX, διαμζτρου 16 MM, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι, ςωλινασ με τα απαραίτθτα ευκφ ι καμπφλα 

προςτόμια από πλαςτικό υλικό και με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 4,14 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-184 

(Ν8733.22.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, διαμορφϊςιμοσ κυματοειδισ (ςπιράλ), βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι 

εντοιχιςμζνοσ, ενδεικτικοφ τφπου CONFLEX, διαμζτρου 20 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8733.22.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 4,22 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-185 

(Ν8733.22.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, διαμορφϊςιμοσ κυματοειδισ (ςπιράλ), βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι 

εντοιχιςμζνοσ, ενδεικτικοφ τφπου CONFLEX, διαμζτρου 25 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8733.22.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 5,21 
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ΑΡΙΡΟ Δ-186 

(Ν8735.20.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Κουτί διακλάδωςθσ ορατό ι εντοιχιςμζνο, πλαςτικό, για ςωλινα  

CONFLEX ι CONDUR, διαςτάςεων 62χ62χ34 mm, δθλαδι κουτί και μικροχλικά (γφψοσ, κατράμι, πίςςα, 

κανάβι, μίνιο, ξφλινα τακάκια, βίδεσ, μαςτοί, διαςτολζσ, ςυςτολζσ, κόντρα παξιμάδια και τάπεσ) ςτον τόπο 

του ζργου και εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 5,30 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-187 

(8774.3.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, τριπολικό, διατομισ 3χ1,5 MM2, δθλαδι 

προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, 

πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ.) ςτον τόπο 

του ζργου και εργαςία διάνοιξθσ αυλακιϊν και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ, 

διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (μζςα ςτα κουτιά και με τα εξαρτιματα τθσ εγκατάςταςθσ) και 

πλιρθ εγκατάςταςθ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 5,37 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-188 

(8774.3.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, τριπολικό, διατομισ 3χ4 ΜΜ2, κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο 8774.3.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 7,19 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-189 

(8774.3.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1W-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, τριπολικό, διατομισ 3χ6 ΜΜ2, κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο 8774.3.1 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 8,79 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-190 

(8774.4.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 
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Καλϊδιο τφπου J1W-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, τριπολικό, με ουδζτερο μειωμζνθσ διατομισ, 

διατομισ 3χ70+35 MM2, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολάρα, κοχλίεσ, 

μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία 

εςχάρασ καλωδίων κλπ.) ςτον τόπο του ζργου και εργαςία διάνοιξθσ αυλακιϊν και οπϊν ςε οποιοδιποτε 

ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ, διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (μζςα ςτα κουτιά και με τα 

εξαρτιματα τθσ εγκατάςταςθσ) και πλιρθ εγκατάςταςθ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 49,63 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-191 

(8774.6.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1W-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, πενταπολικό, διατομισ 5χ4 MM2, δθλαδι 

προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, 

πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ.) ςτον τόπο 

του ζργου και εργαςία διάνοιξθσ αυλακιϊν και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ, 

διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (μζςα ςτα κουτιά και με τα εξαρτιματα τθσ εγκατάςταςθσ) και 

πλιρθ εγκατάςταςθ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 9,85 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-192 

(8774.6.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1W-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, πενταπολικό, διατομισ 5χ6 MM2, κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο 8774.6.3. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 12,06 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-193 

(8774.6.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, πενταπολικό, διατομισ 5χ10 ΜΜ2, κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο 8774.6.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 14,69 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-194 



74 

 

(Ν8774.6.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, πενταπολικό, διατομισ 5χ16 ΜΜ2, κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο 8774.6.3.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 20,41 

 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-195 

(8809.) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 49 

Διακόπτθσ πιεςτικοφ κομβίου, ορατόσ, ζνταςθσ 6Α, τάςθσ 250V,με το κουτί, δθλαδι προμικεια, 

προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ καιςφνδεςθ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 19,48 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-196 

(Ν8811.11.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 49 

Διακόπτθσ ςτεγανόσ, χωνευτόσ ι ορατόσ, πλικτρου, ζνταςθσ 10A, τάςθσ 250V, απλόσ μονοπολικόσ, 

δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ διακόπτου και μικροχλικϊν (γφψοσ, κανάβι, μίνιον, κλπ.) εγκατάςταςθ 

και ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ  ΕΞΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 14,06 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-197 

(Ν8826.23.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 49 

ευματοδότθσ χωνευτόσ ι ορατόσ, SCHUKO, ζνταςθσ 16Α, με το κουτί, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, 

μικροχλικά, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ, παραδομζνοσ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 12,43 
 
ΑΡΙΡΟ Δ-198 

(Ν8826.41.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 49 

Διπλόσ ρευματοδότθσ, χωνευτόσ ι ορατόσ, SCHUKO, ζνταςθσ 16 Α, αποτελοφμενοσ από δφο μθχανιςμοφσ 

ρευματοδοτϊν SCHUKOςε ενιαίο πλαίςιο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, μικροχλικά, εγκατάςταςθ και 

ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: : ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
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Αρικμθτικϊσ: 20,65 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-199 

(Ν8827.23.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 49 

ευματοδότθσ ςτεγανόσ, χωνευτόσ ι ορατόσ, SCHUKO, ζνταςθσ 16Α, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ 

ρευματοδότθ και μικροχλικϊν, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 15,51 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-200 

(Ν8840.51.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Ναοφ (ΡΝΑΟΥ) πλιρθσ, ςφμφωνα με τα 

μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με όλα 

τα όργανα διακοπισ, ελζγχου, προςταςίασ και μετριςεων (όπωσ διακόπτεσ, αςφάλειεσ, ενδεικτικζσ 

λυχνίεσ, ρελζ διαφυγισ, κλπ), με τα απαραίτθτα ςτθρίγματα, τισ μπάρεσ χαλκοφ, τισ οπζσ ειςόδου και 

εξόδου των θλεκτρικϊν γραμμϊν, τουσ ακροδζκτεσ καλωδιϊςεων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, τθν 

εςωτερικι ςυνδεςμολογία, τισ βαφζσ κλπ. μικροχλικά, δθλαδι προμικεια θλεκτρικοφ πίνακα με πλιρθ 

θλεκτρολογικι εξάρτθςθ ςυγκροτθμζνου ςε ενιαίο ςφνολο, μεταφορά επί τόπου του ζργου και εργαςία 

εγκατάςταςθσ του πίνακα, ςφνδεςθ των ειςερχόμενων και απερχόμενων γραμμϊν, μετά των μικροχλικϊν 

ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε εργαςία και δαπάνθ για τθν δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 558,92 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-201 

(Ν8840.51.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Θγουμενείου (ΡΦΘΓ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 456,92 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-202 

(Ν8840.51.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Δεςποτικοφ (ΡΦΔΕΣ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο 

Ν8840.51.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 596,65 
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ΑΡΙΡΟ Δ-203 

(Ν8840.51.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Καλογερικοφ (ΡΟ2+ΡΦΚΑΛ) κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1.310,65 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-204 

(Ν8840.51.5) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Αρχονταρίκθ (ΡΑΧ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ ΧΛΛΛΑ ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1208,65 
 
ΑΡΙΡΟ Δ-205 

(Ν8840.51.6) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Εκκετθρίου (ΡΕΚΚ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.C1 Τ EU 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΞΑΚΟΣΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 698,65 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-206 

(Ν8840.51.7) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Βιβλιοκικθσ (ΡΟ1+ΡΦΒΛΒ) κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1. Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ ΧΛΛΛΑ ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1208,65 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-207 

(Ν8840.51.8) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Ρωλθτθρίου (ΡΡΩΛ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 558,92 
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ΑΡΙΡΟ Δ-208 

(Ν8840.51.9) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Σκευοφυλακίου (ΡΣΚΕ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 456,92 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-209 

(Ν8840.51.10) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Κελιοφ-1 (ΡΚΕΛ 1) κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 477,32 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-210 

(N8840.51.11) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Κελιοφ-2 (ΡΚΕΛ 2) κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν 8840.51.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 477,32 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-211 

N8840.51.12) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ wcκελιϊν (ΡΚΕΛ 3) κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 456,92 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-212 

(Ν8840.51.13) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Κελιοφ-3 (ΡΚΕΛ 4) κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
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Αρικμθτικϊσ: 477,32 
 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-213 

(Ν8840.51.14) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Ξενϊνα-1 (ΡΦΞ 1) κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8840.51.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 477,32 
 
ΑΡΙΡΟ Δ-214 

(N8840.51.15) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Ξενϊνα-2 (ΡΦΞ 2) κατά τα λοιπά όπωσ 

το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 477,32 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-215 

(Ν8840.51.16) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ wcξενϊνων (ΡΦΞ 3) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 507,92 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-216 

(Ν8840.51.17) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Αποκικθσ (ΡΑΡΟΚ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 456,92 

ΑΡΙΡΟ Δ-217 

(Ν8840.51.18) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ wcεπιςκεπτϊν (ΡΕΡΛΣ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
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Αρικμθτικϊσ: 456,92 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-218 

(N8840.51.19) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Υπογείου (ΡΥΡ) κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8840.51.1. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ ΧΛΛΛΑ ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1208,65 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-219 

(Ν8840.51.20) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Ραραςκευαςτθρίου (ΡΡΑ) κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8840.51 Λ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΑΚΟΣΛΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 507,92 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-220 

(Ν8840.51.21) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Λεβθτοςταςίου (ΡΛΕΒ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΡΤΑΚΟΣΛΑ ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 749,65 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-221 

(Ν8840.51.22) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ αποκικθσ μαγειρείου (ΡΑΡΜ) κατά τα 

λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΟΚΤΑΚΟΣΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 895,52 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-222 

(Ν8840.51.23) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Θλεκτρικόσ πίνακασ φωτιςμοφ & κίνθςθσ με τθν ονομαςία Ρίνακασ Μαγειρείου (ΡΜΑΓ) κατά τα λοιπά 

όπωσ το Άρκρο Ν8840.51.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
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Αρικμθτικϊσ: 1.348,38 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-223 

(Ν8840.52.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Γενικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ ςυγκροτιματοσ (ΑΡ) πλιρθσ, ςφμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα 

πινάκων, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με όλα τα όργανα διακοπισ, ελζγχου, 

προςταςίασ και μετριςεων (όπωσ διακόπτεσ, αςφάλειεσ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, ρελζ διαφυγισ, κλπ), με τα 

απαραίτθτα ςτθρίγματα, τισ μπάρεσ χαλκοφ, τισ οπζσ ειςόδου και εξόδου των θλεκτρικϊν γραμμϊν, τουσ 

ακροδζκτεσ καλωδιϊςεων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ, τθν εςωτερικι ςυνδεςμολογία, τισ βαφζσ κλπ. 

μικροχλικά, δθλαδι προμικεια θλεκτρικοφ πίνακα με πλιρθ θλεκτρολογικι εξάρτθςθ ςυγκροτθμζνου ςε 

ενιαίο ςφνολο, μεταφορά επί τόπου του ζργου και εργαςία εγκατάςταςθσ του πίνακα, ςφνδεςθ των 

ειςερχόμενων και απερχόμενων γραμμϊν, μετά των μικροχλικϊν ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε 

εργαςία και δαπάνθ για τθν δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΟΚΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1.858,38 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 224 

(Ν8969.29.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτισ παρουςίασ ατόμων και φωτεινότθτασ, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου 

και εργαςία ςφνδεςθσ, δοκιμζσ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 118,19 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 225 

(Ν8982.81.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 59 

Φωτιςτικό ςϊμα, τοίχου ι οροφισ, μετά των λαμπτιρων με πλιρθ θλεκτρολογικι εξάρτθςθ (λυχνιολαβζσ, 

διακλαδωτιρα ςφνδεςθσ, ακροδζκτθ γείωςθσ, εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ, λαμπτιρεσ, κλπ), ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και 

μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε 

πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΞΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 68,54 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 226 

(Ν8982.82.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 59 



81 

 

Φωτιςτικό ςϊμα, τοίχου, ςτεγανό, τφπου χελϊνα, μετά των λαμπτιρων με πλιρθ θλεκτρολογικι εξάρτθςθ 

(λυχνιολαβζσ, διακλαδωτιρα ςφνδεςθσ, ακροδζκτθ γείωςθσ, εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ, λαμπτιρεσ, κλπ), 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια 

υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ, δοκιμϊν και 

παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΤΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 43,04 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 227 

(Ν8982.83.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 59 

Φωτιςτικό ςϊμα, οροφισ, ςτεγανό, μετά των λαμπτιρων με πλιρθ θλεκτρολογικι εξάρτθςθ (λυχνιολαβζσ, 

διακλαδωτιρα ςφνδεςθσ, ακροδζκτθ γείωςθσ, εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ, λαμπτιρεσ, κλπ), ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και 

μικροχλικϊν, προςκόμιςθ επί τόπου και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε 

πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 58,34 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 228 

(Ν8982.101.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM60 

Ρολυζλαιοσ πολυτελοφσ καταςκευισ, με λαμπτιρεσ ςυνολικισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 360Wπλιρθσ, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με τθ διάταξθ ςτιριξθσ, τουσ 

λαμπτιρεσ και πλιρθ θλεκτρολογικι εξάρτθςθ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, προςκόμιςθ 

επί τόπου και εργαςία εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι 

λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΥΟ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΡΕΝΘΝΤΑ ΤΛΑ ΚΑΛ  ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2.153,19 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 229 

(Ν8987.21.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 62 

Αυτόνομο αυτοελεγχόμενο φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ, υψθλισ ιςχφοσ, με λαμπτιρεσ αλογόνου μθ 

ςυνεχοφσ λειτουργίασ, αυτονομίασ 3 ωρϊν, ενδεικτικοφ τφπου OlympiaelectronicsPOWERLIGHTGR-29 ι 

ιςοδφναμου πλιρεσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι 

προμικεια, μεταφορά και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, δοκιμϊν για παράδοςθ ςε κανονικι 

λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΛΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 138,92 
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ΑΡΙΡΟ Δ- 230 

(Ν8987.22.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 62 

Αυτόνομο αυτοελεγχόμενο φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ, με λυχνίεσ led, ςυνεχοφσ λειτουργίασ, αυτονομίασ 

3 ωρϊν, ενδεικτικοφ τφπου Olympia electronicsECOLIGHTMLD-285/gι ιςοδφναμου πλιρεσ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και εργαςία 

τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, δοκιμϊν για παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 81,80 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 231 

(Ν8995.72.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 49 

Φωτιςτικό ςθμείο απλό, κομιτατζρ, αλλζ ρετοφρ ι χειριηόμενο από πίνακα, με καλϊδιο A05VV-(U,R) ι 

J1VV(U,R,S) διατομισ 3x1.5ΜΜ2 ι 4x1.5ΜΜ2 ι 3x2.5ΜΜ2, μζςου μικουσ γραμμισ 10 Μ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, το οποίο περιλαμβάνει από τον 

θλεκτρικό πίνακα μζχρι το φωτιςτικό ςθμείο τα αναλογοφντα μικθ θλεκτρικισ γραμμισ από πλαςτικό 

ςωλινα ευκφ και ςπιράλ, κατάλλθλθσ διατομισ (ςτισ εκτόσ ςχάρασ οδεφςεισ), τα κουτιά διακλάδωςθσ, το 

καλϊδιο, τουσ διακλαδωτιρεσ και τα κάκε είδουσ λοιπά υλικά και μικροχλικά εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ 

και τθν απαιτοφμενθ εργαςία για παράδοςθ του φωτιςτικοφ ςθμείου ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται θ αξία του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, του διακοπτικοφ υλικοφ και οι ςχάρεσ  ι τα 

κανάλια. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 98,40 
 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 232 

(Ν8995.81.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 49 

Σθμείο ρευματοδότου μονοφαςικοφ, με καλϊδιο A05W-(U,R) ι J1W(U,R,S) διατομισ 3χ2.5ΜΜ2, μζςου 

μικουσ γραμμϊν 10 Μ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 

το οποίο περιλαμβάνει από τον θλεκτρικό πίνακα μζχρι το ςθμείο ρευματοδότου τα αναλογοφντα μικθ 

θλεκτρικισ γραμμισ από πλαςτικό ςωλινα ευκφ και ςπιράλ κατάλλθλθσ διατομισ (ςτισ εκτόσ ςχάρασ 

οδεφςεισ), τα κουτιά διακλάδωςθσ, το καλϊδιο, τουσ διακλαδωτιρεσ και τα κάκε είδουσ λοιπά υλικά και 

μικροχλικά εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ και τθν απαιτοφμενθ εργαςία για παράδοςθ του ςθμείου 

ρευματολθψίασ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται θ αξία του ρευματοδότθ 

και οι ςχάρεσ ι τα κανάλια διζλευςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 116,60 
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ΑΡΙΡΟ Δ-233 

(Ν8995.83.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 49 

Σθμείο τροφοδοςίασ θλεκτρικισ ςυςκευισ, με καλϊδιο A05VV-(U,R) ι J1VV(U,R,S) διατομισ 3x1.5ΜΜ2, 

μζςου μικουσ γραμμϊν 10 Μ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ, το οποίο περιλαμβάνει από τον θλεκτρικό πίνακα μζχρι το ςθμείο τροφοδότθςθσ τθσ θλεκτρικισ 

ςυςκευισ τα αναλογοφντα μικθ θλεκτρικισ γραμμισ από πλαςτικό ςωλινα ευκφ και ςπιράλ (ςτισ εκτόσ 

ςχάρασ οδεφςεισ), τα κουτιά διακλάδωςθσ, το καλϊδιο, τουσ διακλαδωτιρεσ και τα κάκε είδουσ λοιπά 

υλικά και μικροχλικά εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ και τθν απαιτοφμενθ εργαςία για παράδοςθ του 

ςθμείου ρευματολθψίασ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται θ αξία τθσ 

θλεκτρικισ ςυςκευισ και οι ςχάρεσ ι τα κανάλια διζλευςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 102,40 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-234 

(Ν8995.83.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 49 

Σθμείο τροφοδοςίασ θλεκτρικισ ςυςκευισ, με καλϊδιο 

A05W-(U,R) ι J1W(U,R,S) διατομισ 3x1.5MM2, μζςου μικουσ γραμμϊν 20 Μ, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8995.83.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 196,80 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-235 

(Ν8995.84.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 49 

Σθμείο τροφοδοςίασ θλεκτρικισ ςυςκευισ, με καλϊδιο A05VV-(U,R) ι J1W(U,R,S) διατομισ 3x2.5ΜΜ2, 

μζςου μικουσ γραμμϊν 10 Μ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ, το οποίο περιλαμβάνει από τον θλεκτρικό πίνακα μζχρι το ςθμείο τροφοδότθςθσ τθσ θλεκτρικισ 

ςυςκευισ τα αναλογοφντα μικθ θλεκτρικισ γραμμισ από πλαςτικό ςωλινα ευκφ και ςπιράλ (ςτισ εκτόσ 

ςχάρασ οδεφςεισ), τα κουτιά διακλάδωςθσ, το καλϊδιο, τουσ διακλαδωτιρεσ και τα κάκε είδουσ λοιπά 

υλικά και μικροχλικά εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ και τθν απαιτοφμενθ εργαςία για παράδοςθ του 

ςθμείου ρευματολθψίασ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται θ αξία τθσ 

θλεκτρικισ ςυςκευισ και οι ςχάρεσ ι τα κανάλια διζλευςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 115,60 

 
ΑΡΙΡΟ Δ- 236 
(Ν8995.84.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 49 
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Σθμείο τροφοδοςίασ θλεκτρικισ ςυςκευισ, με καλϊδιο A05VV-(U,R) ι J1VV(U,R,S) διατομισ 3x2.5ΜΜ2, 

μζςου μικουσ γραμμϊν 20 Μ, κατά τα λοιπά όπωσ το Άρκρο Ν8995.84.1.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 223,20 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 237 

(Ν9375.81.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 103 

Φωτιςτικό ςϊμα εξωτερικοφ χϊρου, ςτεγανό, τφπου προβολζα, μετά του βραχίονα ανάρτθςθσ και του 
λαμπτιρα ιςχφοσ 500 W, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν 
(προβολζα, βραχίονα, λαμπτιρα, κλπ), ςτερζωςθ του βραχίονα ςτον τοίχο, τοποκζτθςθ του προβολζα 
ςτον βραχίονα και εργαςία ςφνδεςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 295,19 

 

ΠΤΡΑΝΚΨΝΕΤΗ 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 238 

(Ν8733.21.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, άκαμπτοσ ευκφγραμμοσ βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, 

ενδεικτικοφ τφπου CONDUR, διαμζτρου 16 MM, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι, ςωλινασ με τα απαραίτθτα ευκφ ι καμπφλα προςτόμια από 

πλαςτικό υλικό και με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 

   Αρικμθτικϊσ: 4,39 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 239 

(Ν8733.22.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, διαμορφϊςιμοσ κυματοειδισ (ςπιράλ), βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι 

εντοιχιςμζνοσ, ενδεικτικοφ τφπου CONFLEX, διαμζτρου 16 MM, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι, ςωλινασ με τα απαραίτθτα ευκφ ι καμπφλα 

προςτόμια από πλαςτικό υλικό και με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ. 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 

Αρικμθτικϊσ: 4,14 
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ΑΡΙΡΟ Δ- 240 

(Ν8735.20.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Κουτί διακλάδωςθσ ορατό ι εντοιχιςμζνο, πλαςτικό, για ςωλινα 

CONFLEXι CONDUR, διαςτάςεων 62χ62χ34 mm, δθλαδι κουτί και μικροχλικά (γφψοσ, κατράμι, πίςςα, 

κανάβι, μίνιο, ξφλινα τακάκια, βίδεσ, μαςτοί, διαςτολζσ, ςυςτολζσ, κόντρα παξιμάδια και τάπεσ) ςτον τόπο 

του ζργου και εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 5,30 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-241 

(8774.3.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 47 

Καλϊδιο τφπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ι εντοιχιςμζνο, τριπολικό, διατομισ 3χ1,5 MM2, δθλαδι 

προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν (κολάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, 

πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ.) ςτον τόπο 

του ζργου και εργαςία διάνοιξθσ αυλακιϊν και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ, 

διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (μζςα ςτα κουτιά και με τα εξαρτιματα τθσ εγκατάςταςθσ) και 

πλιρθ εγκατάςταςθ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 5,37 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-242 

(Ν8994.15.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 62 

Κεντρικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ, 6 ηωνϊν ανίχνευςθσ τουλάχιςτον, αποτελοφμενοσ από κεντρικό 

ςτοιχείο, ςτοιχεία περιοχϊν, πολυδονθτι για τθν διαμόρφωςθ ςθμάτων ςυναγερμοφ, κφκλωμα 

αυτόματου φορτιςτι, εφεδρικοφσ ςυςςωρευτζσ 24 V και όλα τα όργανα λειτουργίασ και ελζγχου 

(ενδεικτικζσ λυχνίεσ αναγγελίασ πυρκαϊάσ, βομβθτι, κλπ.), κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια του πίνακα ςυγκροτθμζνου ςε ενιαίο 

ςφνολο, προςκόμιςθ και πλιρθ εγκατάςταςθ με τα μικροχλικά και τθν εργαςία ρφκμιςθσ και δοκιμισ για 

παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 446,09 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-243 

(Ν8994.21.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτισ κερμοδιαφορικόσ, ςυμβατικοφ τφπου, με βάςθ και πλαςτικό περίβλθμα, ενςωματωμζνο 

διακόπτθ για ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του, φωτεινζσ ενδείξεισ ενεργοποιοφμενεσ ςτον ςυναγερμό και 

επαφζσ για ςφνδεςθ οπτικισ ζνδειξθσ ςε απομακρυςμζνο ςθμείο, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ ςυςκευισ ςτον τόπο του 
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ζργου, μικροχλικά ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και δοκιμϊν για πλιρθ και 

κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 51,61 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-244 

(Ν8994.22.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 62 

Ανιχνευτισ ορατοφ καπνοφ και κερμότθτασ, ςυμβατικοφ τφπου, με βάςθ και πλαςτικό περίβλθμα, 

ενςωματωμζνο διακόπτθ για ζλεγχο τθσ κατάςταςισ του, φωτεινζσ ενδείξεισ ενεργοποιοφμενεσ ςτον 

ςυναγερμό και επαφζσ για ςφνδεςθ οπτικισ ζνδειξθσ ςε απομακρυςμζνο ςθμείο, πλιρθσ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια και προςκόμιςθ ςυςκευισ ςτον 

τόπο του ζργου, μικροχλικά ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ και δοκιμϊν για 

πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΞΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ:68,93 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-245 

(Ν8994.35.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 62 

Κομβίο ςιμανςθσ ςυναγερμοφ επίτοιχο, κραυομζνθσ υάλου, ςυμβατικοφ τφπου, αποτελοφμενο από 

πλαςτικό κουτί κόκκινου χρϊματοσ με τθν λζξθ ΦΩΤΛΑ ςε μεγάλα ευκρινι μαφρα γράμματα, κατάλλθλο 

για κερμοκραςία μζχρι 130 C, με μετωπικι διαφανι πλάκα επάνω ςτθν οποία είναι τυπωμζνεσ οι φράςεισ 

ΣΡΑΣΤΕ ΤΟ ΤΗΑΜΛ, ΡΛΕΣΤΕ ΕΔΩ και πρζπει να παραβιαςκεί ϊςτε να πατθκεί το κομβίο, με τισ τρφπεσ 

ειςόδου και εξόδου των καλωδίων πλιρεσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και 

παράδοςθ μετά από δοκιμι με τθν βοικεια ενόσ ιδιαιτζρου πείρου ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 45,49 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-246 

(Ν8994.41.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 62 

Φωτεινόσ επαναλιπτθσ αναγγελίασ κινδφνου πυρκαϊάσ, ςυνδεδεμζνοσ παράλλθλα με τον ανιχνευτι και 

τοποκετθμζνοσ μακριά του ανιχνευτοφ, για τθν ζγκαιρθ οπτικι αναγνϊριςθ ςιματοσ ςυναγερμοφ που ζχει 

δοκεί από τον ανιχνευτι, με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ζωσ και 4 ανιχνευτζσ ταυτόχρονα,πλιρθσ, ςφμφωνα 

με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, 

ςφνδεςθ, δοκιμζσ και παράδοςθ ςε λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 
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ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛΤΛΑΝΤΑ ΔΥΟΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 18,32 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-247 

(Ν8994.72.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 56 

Σειρινα θλεκτρονικι, ςιμανςθσ ςυναγερμοφ, με ενςωματωμζνο φλασ, για ταυτόχρονθ οπτικι και θχθτικι 

ζνδειξθ, με όλα τα όργανα χειριςμοφ και ζνδειξθσ τοποκετθμζνα μζςα ςε πλαςτικό ειδικό περίβλθμα, το 

οποίο κα τοποκετθκεί πάνω ςτον τοίχο. Θ ςυςκευι κα ζχει ζναν φωτεινό επαναλιπτθ και μία ςειρινα 

ςυναγερμοφ, για ταυτόχρονθ οπτικι και ακουςτικι ζνδειξθ ςυναγερμοφ ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι οπτακουςτικό ςφςτθμα ςιμανςθσ πλιρεσ όπωσ 

παραπάνω, υλικά και μικροχλικά εγκατάςταςθσ, θλεκτρικισ ςφνδεςθσ, ρφκμιςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ 

ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 98,91 
 
 

ΑΙΕΝΗ ΡΕΤΜΑΣΑ 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-248 

(Ν8041.31.4) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 7 

Χαλκοςωλινασ βαρζωσ τφπου, πάχουσ τοιχϊματοσ 1.5 MM, εξωτ. διαμζτρ. 28 MM, κατά τα λοιπά όπωσ το 

Άρκρο Ν8041.31.1.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΕΝΑ ΚΑΛ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 21,05 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-249 

 (Ν8733.21.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, άκαμπτοσ ευκφγραμμοσ βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι εντοιχιςμζνοσ, 

ενδεικτικοφ τφπου CONDUR, διαμζτρου 16 MM, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και 

Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι, ςωλινασ με τα απαραίτθτα ευκφ ι καμπφλα προςτόμια από 

πλαςτικό υλικό και με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 4,39 
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ΑΡΙΡΟ Δ-250 

(Ν8733.22.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ, διαμορφϊςιμοσ κυματοειδισ (ςπιράλ), βαρζωσ τφπου, ορατόσ ι 

εντοιχιςμζνοσ, ενδεικτικοφ τφπου CONFLEX, διαμζτρου 16 MM, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι, ςωλινασ με τα απαραίτθτα ευκφ ι καμπφλα 

προςτόμια από πλαςτικό υλικό και με τα μικροχλικά ςφνδεςθσ και ςτερζωςθσ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 4,14 

 

ΑΡΙΡΟ Δ-251 

(Ν8735.20.3) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 41 

Κουτί διακλάδωςθσ ορατό ι εντοιχιςμζνο, πλαςτικό, για ςωλινα 

CONFLEXι CONDUR, διαςτάςεων 62χ62χ34 mm, δθλαδι κουτί και μικροχλικά (γφψοσ, κατράμι, πίςςα, 

κανάβι, μίνιο, ξφλινα τακάκια, βίδεσ, μαςτοί, διαςτολζσ, ςυςτολζσ, κόντρα παξιμάδια και τάπεσ) ςτον τόπο 

του ζργου και εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 5,30 
 

ΑΡΙΡΟ Δ-252 

(Ν8798.33.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 46 

Καλϊδιο τφπου UTP, cat 5e, διατομισ 4" πλιρεσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ 

τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν (καλϊδιο, ςτθρίγματα, κλπ), προςκόμιςθ επί 

τόπου του ζργου και εργαςία διάνοιξθσ αυλακιϊν και οπϊν ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, με τθν 

τοποκζτθςθ, διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του καλωδίου (μζςα ςτα κουτιά και εξαρτιματα τθσ 

εγκατάςταςθσ) και εργαςία για πλιρθ εγκατάςταςθ.  

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΥΟ ΚΑΛ ΣΑΑΝΤΑ ΕΞΛΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 2,46 

 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 253 

(Ν8993.19.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Κατανεμθτισ φωνισ - δεδομζνων (DATA), βυςματικοφ τφπου, ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ΕΛΑ/ΤΛΑ 

568 ςφθνωτισ ςφνδεςθσ, με εξόδουσ RJ45, κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ ςε RACK19", μετά του οδθγοφ 

μικτονόμθςθσ και των Patchcordχαλκοφ, πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Ρροδιαγραφζσ 

και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με τα 

ειςερχόμενα και εξερχόμενα καλϊδια, αρίκμθςθ καλωδίων, δοκιμϊν και παράδοςθ ςε πλιρθ και 

κανονικι λειτουργία.  
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Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΤΛΑΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1.098,30 
 

 ΑΡΙΡΟ Δ- 254 

(Ν8993.85.2) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 52 

Λιψθ φωνισ ι δεδομζνων, τφπου RJ45 κατθγορίασ 5eδίδυμθ, με κουτί, βάςθ, μθχανιςμό και πλαίςιο, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, 

μικροχλικά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 23,80 
 

ΑΝΣΚΚΕΡΑΤΝΚΚΗ ΠΡΟΣΑΚΑ 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 255 

(Ν9341.2.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 45 

Ρλάκα γείωςθσ από θλεκτρολυτικό χαλκό, διαςτάςεων 500χ500χ5 MM, δθλαδι προμικεια, μεταφορά και 

τοποκζτθςθ μιασ πλάκασ γείωςθσ όπωσ αναφζρεται παραπάνω. Στο κζντρο βάρουσ αυτισ κα είναι 

ςυγκολλθμζνο το ζνα άκρο του χάλκινου πολφκλωνου αγωγοφ των 35 MM2μικουσ 5 Μ, ενϊ το άλλο άκρο 

του αγωγοφ κα φζρει ακροδζκτθ των 35 MM2ςυγκολλθμζνο.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΡΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΛΚΟΣΛ ENAΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 155,21 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 256 

(Ν9984.41.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : HAM 62 

Σφςτθμα αντικεραυνικισ προςταςίασ με αλεξικζραυνο ιονιςμοφ, μθ ραδιενεργό, με υψθλι ατμοςφαιρικι 

τάςθ, ενδεικτικοφ τφπου Pulsar30 ι ιςοδφναμου Το ςφςτθμα κα αποτελείται από τθν κεφαλι του 

αλεξικεραφνου, τον τθλεςκοπικό μεταλλικό ιςτό, καταςκευαςμζνο από δφο τμιματα ςιδθροςωλινα 

γαλβανιςμζνου βαρζωσ τφπου, ISO-MEDIUM, (πράςινθ ετικζτα), διαμ. 1 1/2 και 2 INSκαι κα ζχει ςυνολικό 

φψοσ από τθν άρκρωςι του 4 Μ. Ο ιςτόσ κα εδράηεται ςε αρκρωτι βάςθ 90 μοιρϊν για να είναι εφκολθ θ 

επίςκεψθ τθσ κεφαλισ του αλεξικεραφνου κλπ. ςφμφωνα με τα Σχζδια, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ 

Ρροδιαγραφζσ και τθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, δθλαδι κεφαλι αλεξικεραφνου, ιςτόσ, υλικά 

ςφνδεςθσ και μικροχλικά, προμικεια, μεταφορά ςτον τόπο του ζργου, εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ 

αντικεραυνικισ προςταςίασ, ςφνδεςθ, δοκιμζσ και παράδοςθ ςε κανονικι και πλιρθ λειτουργία. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΥΟ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΕΝΝΛΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΛ  ΕΞΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2.988,65 
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ΑΡΙΡΟ Δ- 257 

(Ν9985.18.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 45 

Χάλκινθ ταινία, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, διαςτάςεων 40χ3 MM, πλιρθσ, ςφμφωνα με 

τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν, 

προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου και εργαςία πλιρουσ εγκατάςταςθσ, μετριςεων και παράδοςθ ςε 

λειτουργία. 

Τιμι ανά μζτρο μικουσ  

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ 

                     Αρικμθτικϊσ: 24,62 

 

ΑΡΙΡΟ Δ- 258 

(Ν9985.22.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 45 

Στιριγμα, κατάλλθλο για κατακόρυφθ τοποκζτθςθ χάλκινθσ ι χαλφβδινθσ ταινίασ, χαλφβδινο κερμά 

επιψευδαργυρωμζνο, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-4 πλιρεσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ και εργαςία πλιρουσ 

τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 5,97 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 259 

(Ν9985.41.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 45 

Σφικτιρασ διαςταυρϊςεωσ ι διακλαδϊςεωσ, κατάλλθλοσ για ςφςφιξθ χάλκινων ταινιϊν πλάτουσ 30mm, 

εντόσ και εκτόσ του εδάφουσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 πλιρθσ, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ και εργαςία πλιρουσ 

τοποκζτθςθσ. 

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 14,89 
 

ΑΡΙΡΟ Δ- 260 

(Ν9985.171.1) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΗΛΜ 45 

Θλεκτρόδιο γείωςθσ ΕΨΛΛΟΝ Ζ", διαςτάςεων 500x750x500mm, χαλφβδινο κερμά επιψευδαργυρωμζνο, 

ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 & 50164-2 αποτελοφμενο από το βαςικό ςτοιχείο "Ρ" και το 

επεκτάςιμο "Γ", με τα απαιτοφμενα υλικά και μικροχλικά, πλιρεσ όπωσ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, πλιρωσ τοποκετθμζνο, 

δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εργαςία ζμπθξθσ και ςφνδεςθσ των γραμμϊν.  

Τιμι ανά τεμάχιο (1 Τεμ.) 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΥΟ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑ ΤΛΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2.072,73 
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ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΤΕΚ - ΕΠΚΣΡΩΕΚ  

 
ΑΡΙΡΟ: Ε-1 

(ΟΚΚ Ν. 73.14.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7312 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με νζεσ ακανόνιςτεσ λικόπλακεσ τοπικισ προζλευςθσ,οιωνδιποτε διαςτάςεων και 

ςχεδίου τοποκζτθςθσ. Οι πλάκεσ κα είναι προζλευςθσ, πάχουσ, διαςτάςεων, μορφισ, υφισ, χρωματιςμοφ, 

και τελικισ επεξεργαςίασ των επιφανειϊν τθσ ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. Θ όλθ εργαςία κα εκτελεςκεί ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ" με ιδιαίτερθ 

φροντίδα και ζντεχνο τρόπο. Ιτοι προμικεια πλακϊν, υλικά και μικροχλικά τοποκζτθςθσ από 

αςβεςτοκονίαμα και εργαςία καταςκευισ τθσ δαπεδόςτρωςθσ και τζλοσ αρμολόγθςθ. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ. 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΣΑΑΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 40,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ε-2 

(ΟΚΚ Ν. 73.14.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7311 

Συμπλιρωςθ υπάρχοντοσ λικόςτρωτου με χριςθ λίκων τοπικισ προζλευςθσ, αντίςτοιχου μεγζκουσ και 
ςχεδίου με τουσ υφιςτάμενουσ, κα τοποκετθκοφν δε ςε ςυνδυαςμό με αυτοφσ χωρίσ τθ χριςθ κονιάματοσ, 
ζτςι ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να είναι ενιαίο αιςκθτικά χωρίσ να είναι διακριτι θ ςυμπλιρωςθ. Ιτοι 
προμικεια υλικϊν και μικροχλικϊν επί τόπου του ζργου και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". Θ παροφςα τιμι ιςχφει και ςτισ 
περιπτϊςεισ πλιρουσ αποδιοργάνωςθσ υφιςτάμενων λικόςτρωτων που ανακαταςκευάηονται. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ. 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 50,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ε-3 

(ΟΚΚ Ν. 73.14.03) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7311 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων ανοικτϊν χϊρων με λικόςτρωτο καλντερίμι χωρίσ αρμό, μζςου πάχουσ 20 cm, 
διαφόρων διαςτάςεων και μεγεκϊν. Οι λίκοι κα είναι, προζλευςθσ, πάχουσ, διαςτάςεων, μορφισ, υφισ, 
χρωματιςμοφ, και τελικισ επεξεργαςίασ των επιφανειϊν τθσ ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. Οι λίκοι κα 
τοποκετθκοφν, χωρίσ κονίαμα επάνω ςε υπόςτρωμα από κακαρι άμμο λατομείου ι ποταμίςια, πάχουσ 
περίπου 5 cm. Ιτοι προμικεια λίκων, άμμου κλπ. υλικϊν επί τόπου του ζργου και εργαί",: ' πλιρουσ 
τοποκζτθςθσ που περιλαμβάνει : διάςτρωςθ τθσ άμμου του υποςτρϊμ^ >σ και ςυμπφκνωςθ με δονθτικι 
πλάκα ι χειροκίνθτο κφλινδρο, τοποκζτθςθ λίκων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ 
επίβλεψθσ, δόνθςθ των λίκων με ελαφριά δονθτικι πλάκα που κα ζχει λάςτιχο ςτθν επιφάνεια τθσ ι με 
ξφλινο κόπανο, όπου δεν μπορεί να μπει θ δονθτικι πλάκα, για τθν εξίςωςθ των λίκων και τθν δθμιουργία 
επίπεδθσ επιφάνειασ, ςκόρπιςμα ψιλισ άμμου καλάςςθσ (μετά τθ δόνθςθ) και ςτρϊςιμο αυτισ με βοφρτςα, 
ϊςτε να γεμίςουν οι αρμοί μεταξφ των λίκων και να εξαςφαλιςκεί το αμετακίνθτο τθσ επίςτρωςθσ, κατά τα 
λοιπά ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-03-00 "Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ". 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (πι2) επιφάνειασ δαπζδου.  
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ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 54,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ε-4 

(ΟΚΚ 73.33.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7311 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 20x20 cm. 
Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, υδατοαπορροφθτικοτθτασ 
ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων 20x20 cm, οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου 
εφαρμογισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, 
εςωτερικζσ και εξωτερικζσ". 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε 
ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με 
τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου 
χρϊματοσ, ι με ειδικό υλικό πλθρϊςεωσ ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ 
τελικισ επιφανείασ του δαπζδου. 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ 
φφςεωσ επί τόπου. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ. 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 28,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ε-5 

(ΟΚΚ 73.34.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7326. 

Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαςτάςεων 20x20 cm. 
Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμζνα, χρωματιςτά, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 1", 
διαςτάςεων 20x20 cm, οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-
00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ". 
Ρερολαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων, με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ 
τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, με πρόςμικτο βελτιωτικό τθσ πρόςφυςθσ με τθν επιφάνεια 
εφαρμογισ, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ 
των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, το αρμολόγθμα με λευκό τςιμζντο, 
ι με ειδικό υλικό ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελισ κακαριςμόσ των τελικϊν επιφανειϊν του 
τοίχου και θ διαμόρφωςθ οπϊν για τθν διζλευςθ υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κ.λπ. 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ 
φφςεωσ επί τόπου. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ. 

 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 30,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ε-6 

ΟΚΚ 73.36.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7335 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων και περικϊρια με τςιμεντοκονίαμα ςε τρεισ ςτρϊςεισ, πάχουσ 3,0 cm 
Επιςτρϊςεισ δαπζδων και καταςκευζσ περικωρίων με τςιμεντοκονίαμα πάχουσ 3,0 cm, με δφο ςτρϊςεισ 
τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου με άμμο χονδρόκοκκθ και τρίτθ ςτρϊςθ με πατθτό 
τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου με λεπτόκοκκθ άμμο. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ. 
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ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΕΞΛ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 16,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ε-7 

(ΟΚΚ Ν.75.52.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7551 

Ολόςωμεσ βακμίδεσ από τοπικό αςβεςτόλικο απλισ διατομισ, χωρίσ προεξοχι και κυμάτιο βατιρων, 
τοποκετθμζνεσ ςε υπάρχουςα κλιμακωτι βάςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά του τοπικοφ αςβεςτόλικου επί τόπου, τα υλικά λείανςθσ και 
κακαριςμοφ, τα τςιμεντοκονιάματα ι γενικά κονιάματα ςτρϊςεωσ και θ εργαςία κοπισ, λείανςθσ ι 
κτενίςματοσ, τοποκζτθςθσ, αρμολογιματοσ και κακαριςμοφ. 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) πρόςκιασ ακμισ βατιρων 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 90,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ε-8 

(ΟΚΚ 75.80) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7578 

Καταςκευι πάγκου νιπτιρων από λευκό μάρμαρο προελεφςεωσ ΒΕΟΛΑΣ Α' 
ποιότθτασ, πάχουσ 3 cm, με γοφρνεσ, πλάτουσ 60 cm, και οποιουδιποτε μικουσ, ςχιματοσ και γλυπτισ 
διακόςμθςθσ (καμπφλεσ ακμζσ, εργαλεία κ.λπ.), ςυνκζτου ι πολυςυνκζτου ςχεδίου, ςφμφωνα με τισ 
καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ. 
Ρεριλαμβάνεται θ κατάλλθλθ προετοιμαςία υποδοχισ των μαρμαρίνω^ ελϊν, ι λειότριψθ, ι ςτίλβωςθ 
(νερόλουςτρο) με υλικό Α' ποιότθτασ, και οι απαιτοφμενεσ αφανείσ γαλβανιςμζνεσ μεταλλικζσ ςυνδζςεισ ι 
ςτθρίξεισ (μεταλλικά φουροφςια διατομισ L 30x30x3 mm) που πακτϊνονται ςτθν τοιχοποιία. 
Ρεριλαμβάνεται επίςθσ θ κοπι των μαρμαρίνων πλακϊν του πάγκου ςε οποιοδιποτε ςχιμα (ευκφγραμμο ι 
καμπφλο), θ δθμιουργία ανοίγματοσ για τθν υποδοχι τθσ γοφρνασ τφπου ovalux (ελλειψοειδζσ ι κυκλικό 
τμιμα κ.λπ.), θ τοποκζτθςθ περιμετρικά ςτον πάγκο μαρμάρινθσ ποδιάσ (κρζμαςθ) πάχουσ 2 cm, με ι χωρίσ 
εργαλεία, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, και θ ςτεγανοποίθςθ του πάγκου με κατάλλθλα υλικά. 
Επιςθμαίνεται ότι θ καμπφλθ θ ευκφγραμμθ διαμόρφωςθ του πάγκου, κα προκφψει από ενιαίο κομμάτι 
μαρμάρου. 
Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία κοπισ, διαμόρφωςθσ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ, ςτεγανοποίθςθσ του πάγκου, 
επεξεργαςίασ τθσ επιφάνειασ, υλικά και μικροχλικά επί τόπου (ςφραγίςεωσ αρμϊν, ςυνδζςεωσ κ.λπ.), 
ςφμφωνα με τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ μελζτθσ. 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο πάγκου (m) πλιρωσ τοποκετθμζνου. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΛΑΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 130,00 

ΟΜΑΔΑ : Σ - ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΚΝΕ Θ ΜΕΣΑΛΛΚΚΕ 

 
ΑΡΙΡΟ: Σ-1 

(ΟΚΚ Ν. 52.02.03) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5204 

Σκελετοί πατωμάτων από πριςτι ξυλεία καςτανιάσ 
Καταςκευι απλοφ ι και διπλοφ επάλλθλου ςκελετοφ πατωμάτων από πριςτι ξυλεία καςτανιάσ, κατθγορίασ 
κατ' ελάχιςτον C22 - 10Ε κατά ΕΝ 338, υγραςίασ μικρότερθσ του 12%, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 
03-07-01-01 "Ξφλινα καρφωτά δάπεδα". Κα χρθςιμοποιθκεί εγκάρδιο ξφλο με τουλάχιςτον οκτϊ δακτυλίουσ 
ανά εκατοςτό διατομισ, το οποίο κα ζχει υποςτεί τεχνθτι ξιρανςθ. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
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γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ιλοι (μπουλόνια), κοχλιωτοί ιλοι (ξυλόβιδεσ), διχάγγιςτρα (τηινζτια), μεταλλικζσ 
ςτθρίξεισ κάκε τφπου, μεταλλικοί ςυνδετιρεσ διαφόρων μορφϊν και μικροχλικά, (όπωσ ςτερζωςθσ με 
τάκουσ από ςκλθρό ξφλο ι κοντραπλακζ καλάςςθσ, ςυγκολλοφμενουσ με πολυουρεκάνθ ι ενδεχόμενθσ 
ςτερζωςθσ με τςιμεντοκονία ταχείασ πιξεωσ και καρφιά ι ςτερζωςθ με βίδεσ ι ςτριφϊνια και χιτϊνια από 
πολυαμφδιο ι ςτερζωςθσ με ειδικά μεταλλικά ςτθρίγματα με ενςωματωμζνα ςτοιχεία από NEOPRENE, 
ςιδθρογωνιζσ ςτερζωςθσ ςε ςυτοφερόμενεσ δοκοφσ, των ενδιαμζςων φφλλων NEOPRENE ςτθ περίπτωςθ 
διπλοφ ςκελετοφ κλπ, χωρίσ όμωσ τθ δαπάνθ για τθν ενδεχόμενθ καταςκευι ςτρϊςθσ γαρμπιλομωςαϊκοφ, ι 
ςτεγνισ άμμου, ι ςτρϊςθσ διακοπισ υγραςίασ ι φράγματοσ υδρατμϊν ι ςτρϊςθσ διακοπισ κτυπογενοφσ 
κορφβου ι κερμομονωτικισ ςτρϊςθσ), επί οιουδιποτε υποςτρϊματοσ, κακϊσ και εργαςία για πλιρθ 
καταςκευι. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου ξυλείασ.  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1.460,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-2 

(ΟΚΚ 52.10.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5212 

Σκελετοί ξυλοπικτων τοίχων από ξυλεία ελάτου, πριςτι. 
Καταςκευι ςκελετοφ για εςωτερικοφσ θ εξωτερικοφσ ξυλόπθκτουσ τοίχουσ με ορκοςτάτεσ, ςτρωτιρεσ, 
ςυνδζςμουσ οριηόντιουσ, διαγϊνιουσ, ενδιάμεςουσ κ.λ.π., οποιωνδιποτε διαςτάςεων και διάταξθσ, με 
ολόςωμεσ ςφινεσ, τάκουσ και παρεμβάςματα για τθν εξαςφάλιςθ επίπεδθσ επιφάνειασ και όλα τα 
απιτοφμενα ςιδθρικά (ιλοι, τηινζτια κ.λ.π.). 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου ξυλείασ.  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 480,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-3 

(ΟΚΚ Ν.52.77.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5277 

Ξυλεία παντόσ είδουσ ςτοιχείων ξφλινθσ ςτζγθσ (ηευκτά, αμείβοντεσ, τεγίδεσ, επιτεγίδεσ, ςτφλοι ςτερζωςθσ 
ςτζγθσ κλπ.) από πριςτι ξυλεία καςτανιάσ, κατθγορίασ κατ' ελάχιςτον C22 - 10Ε κατά το πρότυπο ΕΝ 338, 
υγραςίασ μικρότερθσ του 12% οιωνδιποτε διατομϊν, μορφισ, ςχεδίου, διαςτάςεων και ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο του ζργου. Κα χρθςιμοποιθκεί εγκάρδιο ξφλο με τουλάχιςτον οκτϊ δακτυλίουσ ανά εκατοςτό 
διατομισ, το οποίο κα ζχει υποςτεί τεχνθτι ξιρανςθ. Ιτοι κοπι των ςτοιχείων ςτισ προβλεπόμενεσ 
διαςτάςεισ, προςαρμογι επί τόπου ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ και ςφνδεςθ με αυτζσ κατά περίπτωςθ 
(μεταλλικά ελάςματα, δοκοκικεσ, μπουλόνια κλπ.) ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ 
επίβλεψθσ. Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία κα είναι γαλβανιςμζνα και βαμμζνα. Ιτοι ξυλεία γενικά, μικροχλικά, 
υλικά ςφνδεςθσ, ειδικά εξαρτιματα, ελάςματα, δοκοκικεσ, ςτριφϊνια κλπ., ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ 
καταςκευισ. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου ξυλείασ. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΕΝΝΛΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1.960,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-4 

(ΟΚΚ Ν.52.80.04) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5283 

Σανίδωμα ςτζγθσ με τάβλεσ ξυλείασ καςτανιάσ, πάχουσ 2,5 cm. 
Σανίδωμα ςτζγθσ ςε υπάρχουςα τεγίδωςθ με τάβλεσ ξυλείασ καςτανιάσ, πάχουσ 2,5 cm, με τα υλικά και 
μικροχλικά, τα ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ. 
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Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφανείασ 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 28,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-5 

(ΟΚΚ Ν.52.98.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5294 

Ρλιρθσ καταςκευι οροφϊν (ταβάνια) με ςανίδεσ, κουρμτταριςτά πθχάκια αρμοκάλυψθσ και περιμετρικι 
κορνίηα όλα από ξυλεία καςτανιάσ, με εςωτερικό ςκελετό ανάρτθςθσ, οιωνδιποτε διαςτάςεων και ςχεδίου 
διάταξθσ, αποτελοφμενα από εςωτερικό ςκελετό ανάρτθςθσ από τα φζροντα ςτοιχεία τθσ ςτζγθσ, καταςκευι 
του ταβανιοφ από φαρδιζσ ςανίδεσ, κουρμπαριςτά πθχάκια αρμοκάλυψθσ και περιμετρικι κορνίηα, 
ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι 
ροκανιςμζνα και τριμζνα ζτοιμα για βαφι. Ιτοι ξυλεία γενικά, μεταλλικοί αναρτιρεσ, μικροχλικά, ικριϊματα 
και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ του ταβανιοφ, με πρόβλεψθ για τθν τοποκζτθςθ των προβλεπόμενων 
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ορκισ προβολισ επιφάνειασ ταβανιοφ. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 50,00 
 
53. ΞΥΛΛΝΑ ΔΑΡΕΔΑ 
Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 53 των NET ΟΛΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 
α) Θ καταςκευι ψευδοπατϊματοσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των άρκρων όταν αυτό αναφζρεται ρθτά 
ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν. Εάν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ, το ψευδοπάτωμα κα 
αποτελείται:: 
- από ςανίδεσ από υγιι λευκι ξυλεία πάχουσ τουλάχιςτον 13 mm, πλάτουσ ζωσ 200 mm και υγραςία 
μικρότερθ από 10% 
- από λωρίδεσ δαπζδων που δεν πλθροφν τα ποιοτικά κριτιρια αποδοχισ προσ τοποκζτθςθ 
- από μοριοςανίδεσ πάχουσ τουλάχιςτον 13 mm με υγραςία μικρότερθ από10%. 
β) Στθν τιμι των άρκρων ςυμπεριλαμβάνεται ανθγμζνθ θ καταςκευι των διατάξεων αεριςμοφ του 
καδρονιαρίςματοσ (αρμόσ μεταξφ των λωρίδων δαπζδου και του ψευδοςοβατεπιοφ). γ) Θ ενδεχόμενθ 
καταςκευι ςτρϊςεωσ γαρμπιλομωςαϊκοφ, ςτρϊςεωσ ςτεγνισ άμμου, ςτρϊςεωσ απομόνωςθσ υγραςίασ, 
φράγματοσ υδρατμϊν, ςτρϊςθσ διακοπισ κτυπογενοφσ κορφβου ι κερμομονωτικισ ςτρϊςθσ, τιμολογοφνται 
ιδιαίτερα, εκτόσ άν ςτθν περιγραφι του άρκρου αναφζρεται ρθτά ότι περιλαμβάνονται ςτθν τιμι μονάδασ, δ) 
Θ ξυλεία των λωρίδων δαπζδου κα είναι πρϊτθσ διαλογισ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
9-15% 7-13% 7-11% 
δ1) Υγραςία ξυλείασ 
ο τφπου Σουθδίασ, καςτανιάσ και πεφκθσ μεςογείου 
ελάτθσ και ερυκροελάτθσ ο δρυόσ 
ο πάχουσ ο πλάτουσ ο μικουσ 
ο κολλθτζσ λωρίδεσ 
δ2) Ανοχζσ των διαςτάςεων: 
- 0,5 mm ζωσ + 0,1 mm ± 0,7% ± 0,2 mm  
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ΑΡΙΡΟ: Σ-6 

(ΟΚΚ Ν.53.21.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5323 

Δάπεδο ραμποτζ από λωρίδεσ ξυλείασ δρυόσ Α' ποιότθτασ, πλάτουσ 120 mm, με ςκελετό από καδρόνια και 
κόντρα πλακζ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-07-01-01 "Ξφλινα καρφωτά δάπεδα". Οι εργαςίεσ που 
περιλαμβάνονται ςτο άρκρο αυτό είναι οι εξισ: 1) Καταςκευι ξφλινου ςκελετοφ από καδρόνια διατομισ 5X5 
cm λευκισ ξυλείασ, εμποτιςμζνθσ με μυκθτοκτόνα για προςταςία ζναντι προςβολισ από μικροοργανιςμοφσ 
(παράςιτα, μφκθτεσ, κλπ). Τα καδρόνια τοποκετοφνται ςε αποςτάςεισ το πολφ 40 cm από άξονα ςε άξονα με 
εγκάρςιουσ ςυνδζςμουσ που ςτερεϊνονται επάνω ςτθν υπόβαςθ με βίδεσ με τθν παρεμβολι όπου 
απαιτείται ξφλινων ςφθνϊν. 3) Επζνδυςθ του ξφλινου ςκελετοφ με πολυςτρωματικό κόντρα πλακζ καλάςςθσ 
(WBP) (τουλάχιςτον 5 ςτρϊςεων), ςυνολικοφ πάχουσ 20 mm. 4) Βίδωμα των ραμποτζ ςανίδων επάνω ςτο 
κόντρα πλακζ και ςθμειακι χριςθ κόλλασ. Οι ςανίδεσ πλάτουσ 120 mm, κακαροφ πάχουσ 20 mm και ςε 
διάφορα μικθ, κα φζρουν απότμθςθ τθσ τάξθσ των 2 mm ςτισ ακμζσ. Τα μικθ των ςανίδων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςε ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ δαπζδου που διαςτρϊνεται είναι, 1=1,00 m 
ποςοςτό 20%, 1=1,50 m ποςοςτό 30% και 1=2,00 m ποςοςτό 50%. Στο δάπεδο ςε κζςεισ που ορίηονται ςτα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ τοποκετοφνται ςχάρεσ εξαεριςμοφ, κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και 
τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Ιτοι υλικά γενικά, καδρόνια εμποτιςμζνθσ ξυλείασ, ξυλεία ραμποτζ, κόντρα πλακζ 
καλάςςθσ, ςχάρεσ εξαεριςμοφ πατϊματοσ, μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ροκανίςματοσ, 
ξυςίματοσ και τριψίματοσ με υαλόχαρτο και πλιρουσ κακαριςμοφ τθσ επιφάνειασ, ζτοιμθσ για βερνίκωμα. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 137,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-7 

(ΟΚΚ Ν.53.45.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5323 

Ξφλινο δάπεδο ανοικτϊν χϊρων από λωρίδεσ ξυλείασ Iroco, με κενό μεταξφ των ςανίδων για τθν απορροι 
των υδάτων. Οι λωρίδεσ κακαροφ πάχουσ 25 mm, πλάτουσ 100-130 mm και ανάλογου μικουσ 
προςαρμοςμζνου ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, καρφϊνονται με ανοξείδωτουσ 
ιλουσ ςτον κφριο ςκελετό του πατϊματοσ με κενά 7-10 χιλιοςτϊν. Ιτοι υλικά γενικά, μικροχλικά και εργαςία 
πλιρουσ καταςκευισ του δαπζδου. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (πι2) πραγματικισ επιφάνειασ ξφλινου δαπζδου Τιμι ενόσ m2 ευρϊ 102,00 
54. ΡΟΤΕΣ-ΡΑΑΚΥΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΞΥΛΕΛΑ 
Για τισ εργαςίεσ καταςκευισ ξυλίνων τοιχωμάτων τθσ ενότθτασ 54 των NET ΟΛΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι 
γενικοί όροι: 
α) Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ και υλικά: 
-Πλα τα απαιτοφμενα ςυνδετικά μζςα, όπωσ γαλβανιςμζνα εν κερμϊ καρφιά, ξυλόβιδεσ, ξυλουργικζσ κόλλεσ, 
γαλβανιςμζνα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και ςτθρίγματα, βφςματα χθμικά ι εκτονοφμενα κλπ. 
-Θ προςταςία τθσ ξυλείασ από τα ζντομα. 
-Τα ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγανότθτασ, απόςβεςθσ κραδαςμϊν ι κροφςεων από οποιοδιποτε ςυνκετικό 
υλικό, οι μαςτίχεσ ςφράγιςθσ αρμϊν (ακρυλικζσ, ςιλικόνθσ, πολυουραικάνθσ κλπ), 
-Τα ςτθρίγματα τθσ κάςςασ (τρία ανά ορκοςτάτθ και τουλάχιςτον ζνα ςτο πανωκάςι για τα δίφυλλα 
κουφϊματα ) από εν κερμϊ γαλβανιςμζνθ λάμα διαςτάςεων τουλάχιςτον 2x30 mm, μαηί με τθν 
τςιμεντοκονία ι ανάλογο υλικό ςτιριξθσ τθσ κάςςασ, 
-Οι ςφνδζςμοι ακαμψίασ για τθν προςωρινι τοποκζτθςθ των κουφωμάτων μζχρι τθ πιξθ των κονιαμάτων 
ςτιριξθσ, 
-Τα περικϊρια (περβάηια) διαςτάςεων τουλάχιςτον 12x50 mm, ι θμικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαςτάςεων 
τουλάχιςτον 2,5x2,5 mm (εκτόσ αν ορίηονται μεγαλφτερα ςτα επιμζρουσ άκρα), 
-Οι ενδεχόμενεσ ςκότιεσ ςφράγιςθσ ςτο κατωκάςι, ςτα κουφϊματα με ποδιά, 
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-Οι προδιαμορφωμζνεσ ςτο εργαςτιριο υποδοχζσ ςτροφζων, κλειδαριϊν και λοιπϊν εξαρτθμάτων, 
-Θ ςιμανςθ των φφλλων για τθν μονοςιμαντθ αντιςτοίχθςι τουσ, 
-Τα ενδεχόμενα ξφλινα κατωκάςια, 
-Οι ψευτόκαςεσ (αν αφαιροφνται επιτρζπεται να είναι από μοριοςανίδα 25 mm ενϊ αν παραμζνουν κα είναι 
από εμποτιςμζνθ ξυλεία πάχουσ 22 mm) και θ ςτιριξι τουσ, 
-Τα ενδεχόμενα πθχάκια ςυγκράτθςθσ υαλοπινάκων, 
-Τα υλικά πλιρωςθσ πρεςςαριςτϊν φφλλων (πετροβάμβακασ κλπ) 
-Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία ανάρτθςθσ, λειτουργίασ, ςτιριξθσ, ςτροφισ και γενικά τθσ αςφάλιςθσ και κίνθςισ 
των κουφωμάτων, εκτόσ αυτϊν που αναφζρονται ςτθν επόμενθ παράγραφο ι αναφζρονται ρθτά ςτο 
αντίςτοιχο άρκρο, 
β) Στισ τιμζσ μονάδασ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ (εκτόσ αν ορίηεται ρθτά 
ςτο αντίςτοιχο άρκρο): 
-για κλείκρα, χειρολαβζσ, ςφρτεσ, 
-για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάςια. 
γ) Οι τιμζσ μονάδασ (Τ1) των άρκρων ιςχφουν και για μεταβολζσ των διαςτάςεωντθσ βαςικισ δομικισ ξυλείασ 
του κουφϊματοσ μζχρι 10%. Ρζραν του ωσ άνωποςοςτοφ αυτοφ, θ αντίςτοιχθ τιμι (Τ2) κα προςδιορίηεται 
βάςει του τφπου: Τ2 = Τ1 χ (V2 / *1,10 χ V1+), όπου V1 ο αρχικόσ ςυμβατικά προβλεπόμενοσ ςτο τιμολόγιο 
όγκοσ ξυλείασ και V2 ο νζοσ. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ :  ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 102,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-8 

(ΟΚΚ Ν.54.23.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5421 

Υαλοςτάςια παραδοςιακοφ τφπου, από ξυλεία δρυόσ πριςτι, με ανοιγόμενα φφλλα, χωρίσ εξϊφυλλα, 
οιωνδιποτε διαςτάςεων και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα 
κουφϊματα", που περιλαμβάνουν 1) Τθν καταςκευι κάςςασ με πλάτοσ και πάχοσ 800 mm περίπου, που 
ςτερεϊνεται ςτον τοίχο με ανοξείδωτα τηινζτια ανά 50 cm περίπου, εναλλάξ (ζνα από τθν μία πλευρά και ζνα 
από τθν άλλθ) ςε όλο το φψοσ του κουφϊματ Τα τηινζτια κα ζχουν μικοσ 18 cm, χωρίσ το τμιμα τθσ κάςςασ. 
Τα κενά μεταξφ ιραξφλου και τοιχοποιίασ κα πλθρωκοφν με αςβεςτοκονίαμα, θ ςφνκεςθ και θ απόχρωςθ του 
οποίου κα κακοριςτεί από τθν επίβλεψθ, και εξωτερικά με μαςτίχα ςιλικόνθσ. 2) Τον ςκελετό, κατάλλθλθσ 
διατομισ, από μονά ι διπλά ξφλινα μζλθ, και πάχουσ για το κακζνα ζωσ 45 mm, από τθν ίδια ποιότθτα 
ξυλείασ ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 3) Τθν καταςκευι περβαηιϊν, αρμοκαλφπτρων τετραξφλου διατομισ 
μεγαλφτερθσ του τεταρτοκυκλίου, αρμοκαλφπτρων φφλλων (μπινιά), πιχεων ςτερεϊςεωσ των υαλοπινάκων 
οιαςδιποτε μορφισ και διατομισ, νεροχφτθ κ.λ.π, από ξυλεία τθσ ίδιασ ποιότθτοσ. Θ μορφι επιμζρουσ 
ςτοιχείων, διατομϊν, κυματίων κ.λπ. κα ακολουκεί ακριβϊσ τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ ι τθσ 
επίβλεψθσ. 4) Τθν αγορά και τοποκζτθςθ μεντεςζδων, γρφλλου, χειρολαβϊν και λοιπϊν εξαρτθμάτων 
λειτουργίασ, βαρζωσ τφπου και τθσ απολφτου επιλογισ τθσ επίβλεψθσ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι 
ροκανιςμζνα και τριμζνα ζτοιμα για βαφι. Ιτοι υλικά γενικά, μικροχλικά, ςιδερικά και εργαςία πλιρουσ 
καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, ςτερζωςθσ ζτοιμων για λειτουργία και αςφάλιςθ ςφμφωνα με τθ μελζτθ, τα 
υπάρχοντα υαλοςτάςια, και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ εξϊτατου περιγράμματοσ πλαιςίου. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ420,00 
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ΑΡΙΡΟ: Σ-9 

(ΟΚΚ Ν.54.23.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5426 

Υαλοςτάςια παραδοςιακοφ τφπου, με υαλοςτάςιο και ςκοφρα, από ξυλεία δρυόσ πριςτι, με ανοιγόμενα 
φφλλα και εξϊφυλλα, οιωνδιποτε διαςτάςεων και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-
00 "Ξφλινα κουφϊματα", που περιλαμβάνουν 1) Τθν καταςκευι κάςςασ με πλάτοσ και πάχοσ 1000 mm 
περίπου, που ςτερεϊνεται ςτον τοίχο με ανοξείδωτα τηινζτια ανά 50 cm περίπου, εναλλάξ (ζνα από τθν μία 
πλευρά και ζνα από τθν άλλθ) ςε όλο το φψοσ του κουφϊματοσ. Τα τηινζτια κα ζχουν μικοσ 18 cm, χωρίσ το 
τμιμα τθσ κάςςασ. Τα κενά μεταξφ τετραξφλου και τοιχοποιίασ κα πλθρωκοφν με αςβεςτοκονίαμα, θ 
ςφνκεςθ και θ απόχρωςθ του οποίου κα κακοριςτεί από τθν επίβλεψθ, και εξωτερικά με μαςτίχα ςιλικόνθσ. 
2) Τον ςκελετό, κατάλλθλθσ διατομισ, από μονά ι διπλά ξφλινα μζλθ, και πάχουσ για το κακζνα ζωσ 45 mm, 
από τθν ίδια ποιότθτα ξυλείασ ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 3) Τθν καταςκευι περβαηιϊν, αρμοκαλφπτρων 
τετραξφλου διατομισ μεγαλφτερθσ του τεταρτοκυκλίου, αρμοκαλφπτρων φφλλων (μπινιά), πιχεων 
ςτερεϊςεωσ των υαλοπινάκων οιαςδιποτε μορφισ και διατομισ, νεροχφτθ κ.λ.π, από ξυλεία τθσ ίδιασ 
ποιότθτοσ. 4) Τθν καταςκευι εξωφφλλων πάχουσ 4 cm οιουδιποτε ςχεδίου. Θ μορφι επιμζρουσ ςτοιχείων, 
διατομϊν, κυματίων κ.λπ. κα ακολουκεί ακριβϊσ τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ ι τθσ επίβλεψθσ. 5) 
Τθν αγορά και τοποκζτθςθ μεντεςζδων, γρφλλου, χειρολαβϊν και λοιπϊν εξαρτθμάτων λειτουργίασ, βαρζωσ 
τφπου και τθσ απολφτου επιλογισ τθσ επίβλεψθσ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι ροκανιςμζνα και τριμζνα 
ζτοιμα για βαφι. Ιτοι υλικά γενικά, μικροχλικά, ςιδερικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ, 
ςτερζωςθσ ζτοιμων για λειτουργία και αςφάλιςθ ςφμφωνα με τθ μελζτθ, τα υπάρχοντα υαλοςτάςια, και τισ 
οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφάνειασ εξϊτατου περιγράμματοσ πλαιςίου. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΡΤΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 780,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-10 

(ΟΚΚ Ν.54.41.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5441.1 

Ρόρτεσ παραδοςιακοφ τφπου καρφωτζσ από ξυλεία δρυόσ πριςτι, μονόφυλλεσ ι δίφυλλεσ, με ανοιγόμενα 
περί κατακόρυφο άξονα φφλλα καρφωτά, οιωνδιποτε διαςτάςεων και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 
τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", αποτελοφμενεσ από περιμετρικό πλαίςιο (κάςςα), διπλό 
ςανίδωμα κλπ. ςτοιχεία, διαφόρων διαςτάςεων και διατομϊν, ενωμζνων μεταξφ τουσ των διαφόρων 
ςτοιχείων με διπλζσ εντορμίεσ και κολλθμζνα με ψυχρι κόλλα. Οι κάςςεσ κα ςτερεϊνονται ςτισ παραςτάδεσ 
με ανοξείδωτα τηινζτια ανά 50 cm περίπου ενναλάξ (ζνα από τθν μία πλευρά και ζνα από τθν άλλθ) ςε όλο το 
φψοσ του κουφϊματοσ. Τα τηινζτια κα ζχουν μικοσ 18 cm, χωρίσ το τμιμα τθσ κάςςασ. Τα κενά μεταξφ 
τετραξφλων και τοιχοποιίασ κα πλθρωκοφν με αςβεςτοκονίαμα, θ ςφνκεςθ και θ απόχρωςθ του οποίου κα 
κακοριςτεί από τθν επίβλεψθ, και εξωτερικά με μαςτίχθ ςιλικόνθσ. Σε περιπτϊςεισ ξυλίνων ςτοιχείων με 
πλάτοσ μεγαλφτερο από 7 cm, τα ξφλα κα ςχίηονται κατά μικοσ και κα ενϊνονται μεταξφ τουσ με εντορμίεσ 
και πιχεισ από ςκλθρι ξυλεία. Θ μορφι επιμζρουσ ςτοιχείων, διατομϊν, κυματίων κ.λπ. κα ακολουκεί 
ακριβϊσ τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ ι τθσ επίβλεψθσ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι ροκανιςμζνα 
και τριμζνα ζτοιμα για βαφι. Ρεριλαμβάνονται ξυλεία γενικά, ςιδθρικά ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και 
λειτουργίασ, λοιπά μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ και ζντεχνθσ καταςκευισ, ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και 
αςφάλιςθσ ζτοιμων για λειτουργία. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) εξωτερικοφ περιγράμματοσ κφρασ  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 337,50 
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ΑΡΙΡΟ: Σ-11 

(ΟΚΚ Ν.54.41.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5441.1 

Αυλόκυρα από ξυλεία δρυόσ πριςτι, με ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα φφλλα καρφωτά, οιωνδιποτε 
διαςτάςεων και ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-01-00 "Ξφλινα κουφϊματα", 
αποτελοφμενεσ από περιμετρικό πλαίςιο (κάςςα), διπλό ςανίδωμα κλπ. ςτοιχεία, διαφόρων διαςτάςεων και 
διατομϊν, ενωμζνων μεταξφ τουσ των διαφόρων ςτοιχείων με διπλζσ εντορμίεσ και κολλθμζνα με ψυχρι 
κόλλα. Οι κάςςεσ κα ςτερεϊνονται ςτισ παραςτάδεσ με ανοξείδωτα τηινζτια ανά 50 cm περίπου ενναλάξ (ζνα 
από τθν μία πλευρά και ζνα από τθν άλλθ) ςε όλο το φψοσ του κουφϊματοσ. Τα τηινζτια κα ζχουν μικοσ 18 
cm, χωρίσ το τμιμα τθσ κάςςασ. Τα κενά μεταξφ τετραξφλων και τοιχοποιίασ κα πλθρωκοφν με 
αςβεςτοκονίαμα, θ ςφνκεςθ και θ απόχρωςθ του οποίου κα κακοριςτεί από τθν επίβλεψθ, και εξωτερικά με 
μαςτίχθ ςιλικόνθσ. Σε περιπτϊςεισ ξυλίνων ςτοιχείων με πλάτοσ μεγαλφτερο από 7 cm, τα ξφλα κα ςχίηονται 
κατά μικοσ και κα ενϊνονται μεταξφ τουσ με εντορμίεσ και πιχεισ από ςκλθρι ξυλεία. Θ μορφι επιμζρουσ 
ςτοιχείων, διατομϊν, κυματίων κ.λπ. κα ακολουκεί ακριβϊσ τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ ι τθσ 
επίβλεψθσ. Πλα τα ξφλινα ςτοιχεία κα είναι ροκανιςμζνα και τριμζνα ζτοιμα για βαφι. Ρεριλαμβάνονται 
ξυλεία γενικά, ςιδθρικά ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και λειτουργίασ, λοιπά μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ και 
ζντεν θσ καταςκευισ, ςτερζωςθσ, ανάρτθςθσ και αςφάλιςθσ ζτοιμων για λειτουργία. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) εξωτερικοφ περιγράμματοσ κφρασ  
 
ΕΥΩ      Ολογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 337,50 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-12 

(ΟΚΚ Ν.55.02.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5501.1 

Καταςκευι κλίμακασ από ξυλεία καςτανιάσ με πατιματα από ξυλεία Iroco, 
ευκφγραμμθσ, με πλάτθ και φψθ βακμίδων ςφμφωνα με το ςχζδιο, με πάτθμα πάχουσ 5 cm, ρίχτια πάχουσ 2 
cm, με βακμιδοφόρουσ πάχουσ 5 cm, και εν γζνει υλικά και εργαςία, καταςκευισ, ςυναρμολόγθςθσ, 
τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ επί τόπου, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ειδικϊν τεμαχίων. 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (πι). 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 100,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-13 

(ΟΚΚ Ν.55.11.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5501.1 

Καταςκευι κιγκλιδωμάτων από ξυλεία καςτανιάσ, ευκφγραμμα, απλοφ ςχεδίου, με χειρολιςκιρα 
ευκυγράμμο διατομισ 6x9 cm, ακραίων και ενδιαμζςων ορκοςτατϊν 8x8 cm με λαξευμζνθ ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ απόλθξθ και κιγκλίδων ευκφγραμμων διατομισ κυκλικισ ι ορκογωνικισ 4x4 cm ι ςχετικισ, ςε μεταξφ 
τουσ απόςταςθ ανάλογα με το ςχζδιο από 13 ζωσ 20 cm και εν γζνει υλικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ 
ςυνκζςεωσ, τοποκετιςεωσ και ςτερεϊςεωσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαμόρφωςθσ τθσ διατομισ του 
χειρολιςκιροσ, των ορκοςτατϊν και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφζσ. 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (πι) αναπτφγματοσ χειρολιςκιρα. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 55,00 
 
 



100 

 

ΑΡΙΡΟ: Σ-14 

(ΠΣΟΕΝ. 56.22.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5617 

Ράγκοσ και πλάτθ κουηίνασ από ςυνκετικό υλικό τφπου Corian ι ιςοδφναμου τφπου, που είναι ςυμπαγζσ μθ 
πορϊδεσ υλικό με ομογενι ςφςταςθ 1/3 ακρυλικι ρθτίνθ (μεκακρυλικό πολυμεκφλιο ι ΜΑ) και 2/3 φυςικά 
ορυκτά μεταλλεφματα με κφριο ςυςτατικό τον υδρίτθ του αργιλίου (ΑΤΘ), που προζρχεται από το βωξίτθ. Ο 
χρωματιςμόσ του διατθρείται ς' όλο το πάχοσ του υλικοφ. Ρλάτοσ πάγκου 60 cm, που περιλαμβάνει διπλό ι 
τριπλό νεροχφτθ από το ίδιο υλικό. Ρλάτθ φψουσ ζωσ 60 cm Θ φζρουςα καταςκευι, ο τρόποσ ςφνδεςθσ των 
τεμαχίων μεταξφ τουσ κακϊσ και θ επεξεργαςία του υλικοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι. Ιτοι υλικά γενικά, μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, μόρφωςθσ, κατεργαςίασ και 
τοποκζτθςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (πι2) ανεπτυγμζνθσ επιφάνειασ 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 400,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-15 

(ΠΣΟΕΝ.56.26.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5613.1 

Ερμάρια κουηίνασ επιδαπζδια με δρφινα φφλλα, με βάκοσ 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν ςυνολικοφ 
πάχουσ 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμζνα με μελαμίνθ ι φορμάικα, πάχουσ 1,0 mm, με τελείωμα ςε όλα τα 
ορατά ςόκορα από PVC πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ των επιφανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ και κόλλα, 
κακϊσ και με κατάλλθλεσ εντορμίεσ. Οι τρφπεσ που χρειάηονται κα γίνουν με φρζηα. Θ πλάτθ του κουτιοφ 
προσ τον τοίχο κα καταςκευαςκεί από φορμάικα πάχουσ 8 mm, τα οριηόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα 
ςτακερά χωρίςματα, κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδεσ επενδυμζνεσ και ςτισ δφο επιφάνειεσ με 
μελαμίνθ (1 mm) ςυνολικοφ πάχουσ 18 ι 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο από PVC πάχουσ 3 
mm ςτα εμφανι ςόκορα με ςπαςμζνεσ ακμζσ. Τα φφλλα (μονά ι διπλά) οιαςδιποτε μορφισ ι λειτουργίασ 
κα καταςκευαςτοφν από μαςίφ ξυλεία δρυόσ, ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, κα είναι δε βαμμζνα με λοφςτρο 
επιπλοποιίασ. Τα είδθ κιγκαλερίασ περιλαμβάνουν χειρολαβζσ (πόμολα) φφλλων και κρυφοφσ μεταλλικοφσ 
μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου διπλισ περιςτροφισ, ανοξείδωτουσ και ρυκμιηόμενουσ. Πλθ θ καταςκευι των 
ερμαρίων κα ςτθρίηεται ςε ρυκμιηόμενα ποδαρικά πάνω ςε πλαςτικό προφίλ (ι ελαςτικζσ λωρίδεσ) για τθν 
προςταςία τουσ από τθν υγραςία με κουμπωτι μπάηα φψουσ 125 mm από ξυλεία δρυόσ. Ρεριλαμβάνονται 
ςυρτάρια, μθχανιςμοί, κλπ. ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ όψθσ  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ:  ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 400,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-16 

(ΠΣΟΕ Ν.56.26.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5613.1 

Ερμάρια κουηίνασ κρεμαςτά επί τοίχου με δρφινα φφλλα, με βάκοσ 35 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν 
ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμζνα με μελαμίνθ ι φορμάικα, πάχουσ 1,0 mm, με τελείωμα 
ςε όλα τα ορατά ςόκορα από PVC πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ των επιφανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ και 
κόλλα, κακϊσ και με κατάλλθλεσ εντορμίεσ. Οι τρφπεσ που χρειάηονται κα γίνουν με φρζηα. Θ πλάτθ του 
κουτιοφ προσ τον τοίχο κα καταςκευαςκεί από φορμάικα πάχουσ 8 mm, τα οριηόντια (ράφια) και τα 
κατακόρυφα ςτακερά χωρίςματα, κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδεσ επενδυμζνεσ και ςτισ δφο 
επιφάνειεσ με μελαμίνθ (1 mm) ςυνολικοφ πάχουσ 18 ι 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο 
από PVC πάχουσ 3 mm ςτα εμφανι ςόκορα με ςπαςμζνεσ ακμζσ. Τα φφλλα (μονά ι διπλά) οιαςδιποτε 
μορφισ ι λειτουργίασ κα καταςκευαςτοφν από μαςίφ ξυλεία δρυόσ, ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, κα είναι δε 
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βαμμζνα με λοφςτρο επιπλοποιίασ. Τα είδθ κιγκαλερίασ περιλαμβάνουν χειρολαβζσ (πόμολα) φφλλων και 
κρυφοφσ μεταλλικοφσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου διπλισ περιςτροφισ, ανοξείδωτουσ και ρυκμιηόμενουσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ όψθσ. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΛΑΚΟΣΛΑ ΕΛΚΟΣΛ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 320,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-17 

(ΠΣΟΕ Ν.56.26.03) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 5613.1 

Ερμάρια δωματίων με δρφινα φφλλα, με βάκοσ 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, 
αμφίπλευρα επενδυμζνα με μελαμίνθ ι φορμάικα, πάχουσ 1,0 mm, με τελείωμα ςε όλα τα ορατά ςόκορα 
από PVC πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ των επιφανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ και κόλλα, κακϊσ και με 
κατάλλθλεσ εντορμίεσ. Οι τρφπεσ που χρειάηονται κα γίνουν με φρζηα. Θ πλάτθ του κουτιοφ προσ τον τοίχο κα 
καταςκευαςκεί από φορμάικα πάχουσ 8 mm, τα οριηόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα ςτακερά χωρίςματα, 
κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδεσ επενδυμζνεσ και ςτισ δφο επιφάνειεσ με μελαμίνθ (1 mm) ςυνολικοφ 
πάχουσ 18 ι 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο από PVC πάχουσ 3 mm ςτα εμφανι ςόκορα με 
ςπαςμζνεσ ακμζσ. Τα φφλλα (μονά ι διπλά) οιαςδιποτε μορφισ ι λειτουργίασ κα καταςκευαςτοφν από 
μαςίφ ξυλεία δρυόσ, ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, κα είναι δε βαμμζνα με λοφςτρο επιπλοποιίασ. Τα είδθ 
κιγκαλερίασ περιλαμβάνουν χειρολαβζσ (πόμολα) φφλλων και κρυφοφσ μεταλλικοφσ μεντεςζδεσ βαρζωσ 
τφπου διπλισ περιςτροφισ, ανοξείδωτουσ και ρυκμιηόμενουσ. Πλθ θ καταςκευι των ερμαρίων κα ςτθρίηεται 
ςε ρυκμιηόμενα ποδαρικά πάνω ςε πλαςτικό προφίλ (ι ελαςτικζσ λωρίδεσ) για τθν προςταςία τουσ από τθν 
υγραςία με κουμπωτι μπάηα φψουσ 125 mm από ξυλεία δρυόσ. Ρεριλαμβάνονται ςυρτάρια, μθχανιςμοί, 
κλπ. ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ όψθσ  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΛΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 280,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-18 

(ΟΚΚ Ν.61.25.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 6418 

Σιδερζνιοι ελκυςτιρεσ κυκλικισ διατομισ Φ20 από ανοξείδωτο χάλυβα 
ποιότθτασ AISI 316 (Fe 510), υψθλισ αντοχισ, εντεταγμζνοι μζςα ςε ξφλινουσ κλιπτιρεσ. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται θ αξία των υλικϊν (ράβδοι, μοφφεσ προζκταςθσ, περικόχλια άκρων), κακϊσ και θ εργαςία 
πλιρουσ τοποκζτθςθσ και ςυνδεςμολογίασ τουσ ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτθν μελζτθ και που κα 
υποδειχκοφν από τθν επίβλεψθ επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ, περιλαμβάνεται θ εργαςία κοπισ του χάλυβα ςε ανάλογα μικθ, κοχλιωτισ διαμόρφωςθσ των άκρων 
των ελκυςτιρων, τοποκζτθςθ (πζραςμα) ςτισ ιδθ διανοιχκείςεσ οπζσ και επίτευξθ πλιρουσ ευκυγράμμιςθσ 
κατά μικουσ του τοίχου, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία και υλικό που απαιτείται για τθν πλιρθ 
τοποκζτθςθ των ελκυςτιρων. 
Τιμι ανά 1 m εγκατεςτθμζνου ελκυςτιρα από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ:ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ:480,00 
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ΑΡΙΡΟ: Σ-19 

(OIK Ν.61.25.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 6418 

Αγκφρια κυκλικισ διατομισ Φ20 από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 316 (Fe510), υψθλισ αντοχισ, ςε 
οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία των υλικϊν (ράβδοι, 
περικόχλια άκρων), κακϊσ και θ εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ και ςυνδεςμολογίασ τουσ ςτισ κζςεισ που 
προβλζπονται ςτθν μελζτθ και που κα υποδειχκοφν από τθν επίβλεψθ επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ, περιλαμβάνεται θ εργαςία κοπισ του χάλυβα ςε ανάλογα μικθ, κοχλιωτισ διαμόρφωςθσ των άκρων 
των αγκυρίων, τοποκζτθςθ (πζραςμα) ςτισ ιδθ διανοιχκείςεσ οπζσ, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία 
και υλικό που απαιτείται για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ των αγκυρίων κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m) αγκυρίου.  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 450,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-20 

(OIK Ν.61.25.03) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 6418 

Αγκφρια κυκλικισ διατομισ Φ16 από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ AISI 316 (Fe510), υψθλισ αντοχισ, ςε 
οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία των υλικϊν (ράβδοι, 
περικόχλια άκρων), κακϊσ και θ εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ και ςυνδεςμολογίασ τουσ ςτισ κζςεισ που 
προβλζπονται ςτθν μελζτθ και που κα υποδειχκοφν από τθν επίβλεψθ επί τόπου του ζργου. 
Επίςθσ, περιλαμβάνεται θ εργαςία κοπισ του χάλυβα ςε ανάλογα μικθ, διαμόρφωςθσ των άκρων των 
αγκυρίων, τοποκζτθςθ (πζραςμα) ςτισ ιδθ διανοιχκείςεσ οπζσ, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία και 
υλικό που απαιτείται για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ των αγκυρίων κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m) αγκυρίου.  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 150,00 
 
 
ΑΡΙΡΟ: Σ-21 
(OIK Ν.61.25.03) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 6418 
Τοποκζτθςθ ςτοιχείου αγκυρϊςεωσ ελκυςτιρα, οιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων (διατομζσ 
μορφοςιδιρου, ελάςματα, πλάκεσ κλπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα, ςε οποιαδιποτε κζςθ ι φψοσ από το 
δάπεδο εργαςίασ τοποκετοφμενο ςτα άκρα των ηωνϊν των ελκυςτιρων, ςε ιδθ προετοιμαςμζνεσ 
επιφάνειεσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ διαμόρφωςθ κατάλλθλθσ φωλεάσ ζδραςθσ, θ τοποκζτθςθ όλων των 
απαιτοφμενων μεταλλικϊν εξαρτθμάτων ςτακεροποίθςθσ τθσ αγκφρωςθσ (ςφινεσ αγκφρωςθσ, κλπ), θ χριςθ 
τςιμεντοκονίασ τφπου Emaco, κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία για τθν ζντεχνθ και επαρκι τοποκζτθςθ του 
ςτοιχείου αγκφρωςθσ ςτθν επικυμθτι κζςθ ζτςι ϊςτε να είναι κατακόρυφο. Δεν περιλαμβάνεται θ τιμι 
προμικειασ του ελκυςτιρα, θ οποία κοςτολογείται ςε άλλο άρκρο του παρόντοσ Τιμολογίου.Ρλιρθσ 
περαιωμζνθ εργαςία ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, και υλικά φωλεάσ ζδραςθσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) ςτοιχ αγκυρϊςεωσ αγκυρίου.  
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ:  ΡΕΝΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 50,00 
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ΟΜΑΔΑ : Ζ - ΛΟΚΠΑ –ΣΕΛΕΚΩΜΑΣΑ 
 

ΑΡΙΡΟ: Ζ-1 
(ΟΚΚ Ν.72.05.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7203 
Επικάλυψθ ςτεγϊν με νζεσ ςχιςτόπλακεσ τοπικισ προζλευςθσ, διαςτάςεων, πάχουσ, ςχεδίου, υφισ και 
χρωματιςμοφ παρόμοιων με τισ υπάρχουςεσ, ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου και ςε οποιοδιποτε φψοσ 
από το δάπεδο εργαςίασ. Οι πλάκεσ κα τοποκετθκοφν κατά τον παραδοςιακό τρόπο τοποκζτθςθσ με 
επάλλθλθ τριπλι επικάλυψθ, με κολυμβθτι τοποκζτθςθ των ακραίων ςχιςτοπλακϊν κάκε ςειράσ με 
αςβεςτοκονίαμα 1:2,5, (με γιαγλάντιςμα όπου απαιτείται), κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ 
οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. Υλικά, κονιάματα και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ τθσ επικάλυψθσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ ανεπτυγμζνθσ επιφάνειασ 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 110,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-2 
(ΟΚΚ 76.01.03) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7604.1 
Υαλοπίνακεσ απλοί διαφανείσ πάχουσ 5,0 mm, οποιωνδιποτε διαςτάςεων, πλιρωσ τοποκετθμζνοι με ςτόκο 
και καρφίδεσ ι μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ ι με πθχίςκουσ (ξφλινουσ ι μεταλλικοφσ) επί ξυλίνου ι μεταλλικοφ 
ςκελετοφ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφι υαλοπίνακεσ". 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΛΚΟΣΛ ΤΛΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 23,00 
 
ΨΡΩΜΑΣΚΜΟΚ 
Για τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ των NET ΟΛΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 
α) Στισ τιμζσ των άρκρων περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ οι εργαςίεσ και τα απαιτοφμενα μικροχλικά για τθν 
προςωρινι αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ πρόςκετων καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ, όπωσ πρίηεσ, 
διακόπτεσ, φωτιςτικά, ςτόμια, ςϊματα κζρμανςθσ κλπ, κακϊσ και για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ 
καταςκευισ (κουφωμάτων, δαπζδων, επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ 
που μπορεί να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκόλλθτων ταινιϊν, φφλλων νάχλον, 
οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ) β) Τα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα υλικά βαφισ ι προετοιμαςίασ επιφανειϊν (αςτάρια 
κλπ), κα χρθςιμοποιοφνται ωσ ζχουν, χωρίσ αραίωμα με διαλφτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται αυτό από τον 
προμθκευτι των προϊόντων. Οι ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ για τθν εφαρμογι εκάςτου προϊόντοσ 
κα είναι οι κακοριηόμενεσ από τον παραγωγό, γ) Πταν προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου θ πλθρωμι 
ικριωμάτων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτισ κατακόρυφεσ επιφάνειεσ του κτιρίου, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, 
δεν κα εφαρμόηονται τα άρκρα του παρόντοσ που αφοροφν προςαφξθςθ τθσ τιμισ των χρωματιςμϊν πάνω 
από οριςμζνο φψοσ. 
(δ) Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμθκευτοφ του. Το προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι 
εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ 
(ΜΑΡ), των οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 
 
ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 1.460,00 
 
 
 



104 

 

ΑΡΙΡΟ: Ζ-3 
(ΟΚΚ 77.80.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7785.1 
Χρωματιςμοί επί εςωτερικϊν επιφανειϊν επιχριςμάτων με χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ- 
ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ, ςε δφοδιαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων". 
Ρροετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων του τελικοφ χρϊματοσ. Υλικά και 
μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΟΚΤΩ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 8,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-4 
(ΟΚΚ Ν.77.73.10) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7744 
Εμποτιςμόσ ξυλίνων επιφανειϊν με διαφανζσ βερνίκι εμποτιςμοφ, κατάλλθλου για εξωτερικι χριςθ με 
μεγάλθ αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία, που δεν δθμιουργεί επιφανειακό ςτρϊμα και γυαλάδα. Οι 
ξφλινεσ επιφάνειεσ ψιλοςτοκάρονται όπου απαιτείται και τρίβονται με γυαλόχαρτο για τθν επίτευξθ λείασ 
επιφάνειασ κατάλλθλθσ για βερνίκωμα. Στθ ςυνζχεια εφαρμόηεται το βερνίκι ςε τρεισ ςτρϊςεισ (1θ ςτρϊςθ 
αςτάρωμα και δφο επάλλθλα χζρια με ενδιάμεςο ελαφρό τρίψιμο των επιφανειϊν). Συμπεριλαμβάνονται 
υλικά, μικροχλικά, ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ προετοιμαςίασ των επιφανειϊν και εφαρμογισ του 
υλικοφ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 5,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-5 
(ΟΚΚ Ν.77.96.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7774 
Επάλειψθ ξφλινων επιφανειϊν με μυκθτοκτόνα ςκευάςματα για τθν προςταςία του ξφλου ζναντι προςβολισ 
από μικροοργανιςμοφσ (παράςιτα, μφκθτεσ, κλπ). Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια του ςκευάςματοσ, θ 
κατάλλθλθ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ, θ εφαρμογι δφο ςτρϊςεων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. Κα 
χρθςιμοποθκεί οικολογικό μθ τοξικό ςκεφαςμα τφπου boracol (βορικό οξφ και προπυλενικι γλυκόλθ), 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. Κα τθρθκοφν όλοι οι κανόνεσ αςφαλείασ ςτθν εφαρμογι. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΥΟ ΚΑΛ ΡΕΝΘΝΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2,50 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-6 
(ΟΚΚ 78.05.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7809 
Γυψοςανίδεσ κοινζσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5 mm, Γυψοςανίδεσ οιουδιποτε ςχιματοσ, πλάτουσ και μικουσ, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με ςιμανςθ CE, για τθν επζνδυςθ τοίχων ι άλλων επιφανειϊν πλιν ψευδοροφϊν, 
εμβαδοφ ετοίμου φφλλου άνω των 0.72 m2, επί ςκελετοφ ι μθ (ο τυχόν ςκελετόσ τιμολογείται ιδιαιτζρωσ). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ χριςθσ γυψοςανίδων εμβαδοφ ετοίμου φφλλου μικρότερου από 0.72 πι2, 
οι τιμζσ των άρκρων 78.05.01.εωσ 78.05.12 προςαυξάνονται με τθν τιμι του άρκρου 78.05.13. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΛ ΕΞΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 11,60 
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ΜΟΝΩΕΚ ΤΓΡΑΚΑ - ΗΨΟΤ- ΙΕΡΜΟΣΗΣΑ 
Για όλα τα άρκρα τθσ παροφςασ ενότθτασ 79 των NET ΟΛΚ ζχουν εφαρμογι οι ακόλουκοι γενικοί όροι: 
(α) Λόγω τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ των προϊόντων και των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν αυτϊν που αντιςτοιχοφν 
ςε κάκε άρκρο τθσ παροφςασ ενότθτασ, θ επιλογι του προσ ενςωμάτωςθ υλικοφ ι προϊόντοσ υπόκειται ςτθν 
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, μετά από ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου, ςυνοδευόμενθ από φυλλάδιο τεχνικϊν 
δεδομζνων του προμθκευτι του υλικοφ και ςτοιχεία επιτυχοφσ εφαρμογισ του ςε παρεμφερι ζργα. 
(β) Τα ενςωματοφμενα υλικά κα προςκομίηονται ςτο εργοτάξιο ςτισ εργοςταςιακζσ τουσ ςυςκευαςίεσ επί των 
οποίων κα αναγράφονται κατ' ελάχιςτον θ ονομαςία του προϊόντοσ, το εργοςτάςιο παραγωγισ και θ 
περιεχόμενθ ποςότθτα ςτθν ςυςκευαςία. 
(Υ) Θ χριςθ όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν κα γίνεται από ζμπειρο 
προςωπικό, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι (δ) Εφιςτάται θ προςοχι ςτα αναγραφόμενα ςτο 
Φφλλο Αςφαλοφσ Χριςεωσ του Υλικοφ (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμθκευτοφ του. Το 
προςωπικό που χειρίηεται το εκάςτοτε υλικό κα είναι εφοδιαςμζνο, με μζριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλλθλα κατά περίπτωςθ Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ), των οποίων θ δαπάνθ περιλαμβάνεται 
ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδασ. 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-7 
(ΟΚΚ 79.08) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7903 
Στεγανωτικζσ επιςτρϊςεισ με τςιμεντοειδι υλικά. 
Επίςτρωςθ με προαναμιγμζνα τςιμεντοειδι ςτεγανωτικά υλικά εντόσ ςφραγιςμζνθσ ςυςκευαςίασ, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με ςιμανςθ CE), εκτελουμζνθ επί οποιαςδιποτε επιφανείασ με ψικτρα ι ρολό. 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια του υλικοφ επί τόπου, ο κακαριςμόσ και πλφςθ τθσ επιφανείασ επίςτρωςθσ και 
θ εφαρμογι του υλικοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι, κακϊσ και θ προμικεια και εφαρμογι 
ενιςχυτικοφ πρόςφυςθσ (αςταριοφ), ςυμβατοφ με το υλικό, αν αυτό ςυνιςτάται από τον προμθκευτι του. 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) τςιμεντοειδοφσ υλικοφ, με βάςθ το απόβαρο των ςυςκευαςιϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζργο. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΤΕ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 5,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-8 
(ΟΚΚ Ν.79.10.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7912 
Επίςτρωςθ με ελαφρά υδρατμοπερατι μεμβράνθ τφπου Delta vent-S (Isomat) βάρουσ 0,5 kg/m2, ειδικι για 
ςτεγάνωςθ ξφλινθσ ςτζγθσ, που επιτρζπει τθ διαπνοι. Συμπεριλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά και 
τοποκζτθςθ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΡΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 7,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-9 
(ΟΚΚ 79.11.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7912 
Επίςτρωςθ με ελαςτομερι μεμβράνθ οπλιςμζνθ με πολυεςτερικό πλζγμα και με επικάλυψθ ορυκτϊν 
ψθφίδων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-06-01- 01 "Στεγανοποίθςθ δωμάτων και ςτεγϊν με 
αςφαλτικζσ μεμβράνεσ". 
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν, ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ εφαρμογισ, 
θ επάλειψθ με κερμι οξειδωμζνθ αςφαλτόκολλα, θ αλλθλοκάλυψθ των γειτονικϊν λωρίδων τθσ ςτρϊςθσ 
κατά 15 cm και θ κερμοκόλλθςθ ςτισ απολιξεισ (άκρα), ςτισ κζςεισ διζλευςθσ ςωλθνϊςεων, κακϊσ και ςτισ 
ακμζσ, γωνίεσ και ςυναρμογζσ, και απολιξεισ. 
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Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΕΚΑ ΤΛΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 13,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-10 
(ΟΚΚ 79.15.03) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7914 
Γεωχφαςμα μθ υφαντό βάρουσ 205 gr/m2 
Στρϊςεισ γεωυφάςματοσ διαχωριςμοφ ι προςταςίασ, μθ υφαντοφ, ςε οποιεςδιποτε κζςεισ τθσ καταςκευισ, 
ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ, οιαςδιποτε ςυςτάςεωσ, βάρουσ 205 gr/m2. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΥΟ ΚΑΛ ΕΒΔΟΜΘΝΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2,70 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-11 
(ΟΚΚ 79.16.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7914 
Φράγματα υδρατμϊν με φφλλα πολυαικυλενίου πάχουσ 0,40 mm. 
Δθμιουργία φράγματοσ υδρατμϊν με διάςτρωςθ φφλλων πολυαικυλενίου πάχουσ 0,40 mm, ςε οποιαδιποτε 
κζςθ του ζργου. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΡΕΝΘΝΤΑΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 0,50 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-12 
(ΟΚΚ 79.18) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7912 
Μεμβράνθ HDPE με κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ (αυγουλιζρα). 
Στεγάνωςθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ςε επαφι με το ζδαφοσ με μεμβράνθ HDPE (πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ) με κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ, ςε οποιαδιποτε κζςθ του ζργου, θ οποία ςτερεϊνεται 
μεταξφ του ςιδθροπλιςμοφ και των παρειϊν ορφγματοσ με κατάλλθλουσ αποςτατιρεσ, ςτθν εξωτερικι 
επιφάνεια των τοιχίων πριν τθν επίχωςι τουσ και ματίηεται με επικάλυψθ τουλάχιςτον 30 cm. 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ (υλικά και εργαςία) 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 9,00 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-13 
(ΟΚΚ 79.46) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7934 
Κερμομόνωςθ κεκλιμζνων οροφϊν με πλάκεσ από αφρϊδθ εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ πάχουσ 50 mm. 
Κερμομόνωςθ κεκλιμζνων οροφϊν, με κλίςεισ μικρότερεσ από 40%, οποιαςδιποτε διάταξθσ, με πλάκεσ από 
αφρϊδθ εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ πάχουσ 50 mm, με επικόλλθςθ αυτϊν με κερμι άςφαλτο. Υλικά επί τόπου 
και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-06-02-01 "Κερμομονϊςεισ 
δωμάτων". 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ. 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΧΛΛΛΑ ΤΕΤΑΚΟΣΛΑ ΕΞΘΝΤΑ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 13,00 
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ΑΡΙΡΟ: Ζ-14 
(ΟΚΚ 79.55) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 934 
Κερμο-θχομόνωςθ με πλάκεσ ορυκτοβάμβακα, πάχουσ 50 mm. 
Κερμομόνωςθ - θχομόνωςθ, οροφϊν, δαπζδων, τοίχων, κλπ με πλάκεσ ορυκτοβάμβακα πάχουσ 50 mm, 
πυκνότθτασ 80 kg/m3, με ι χωρίσ ςτερζωςθ αυτϊν, ιτοι υλικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-06-02-02 "Κερμομόνωςθ εξωτερικϊν τοίχων". 
Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ 
Τιμι ενόσ θι2ευρϊ  
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΛΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 12,50 

 
 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-15 
(ΟΚΚ Ν.79.90.01) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7934 
Ρλιρθσ καταςκευι τηακιοφ, μετά τθσ καμινάδασ του, οιωνδιποτε διαςτάςεων και ςχεδίου. 
Ιτοι υλικά γενικά, μικροχλικά, ικριϊματα και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ επί 
τόπου και ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ 
επίβλεψθσ. 
Τιμι κατ' αποκοπι (τεμ.) 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΥΟ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2.000,00 

 
ΑΡΙΡΟ: Ζ-16 
(ΟΚΚ Ν.79.90.02) ΚΩΔ. Α.Σ. ΑΝΑΙ. : ΟΚΚ 7934 
Ρλιρθσ καταςκευι κρινθσ από μάρμαρο Ράρνωνοσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, με λεκάνθ 
μονολικικι διαςτάςεων 0,70 Χ 1,40 Χ 0,20 μ. με κοιλότθτα βάκουσ 0,10 μ., πλάτθ διαςτάςεων 0,75 Χ 0,80 Χ 
0,03 μ., ςτόμιο διαςτάςεων 0,20 Χ 0,40 Χ 0,03 μ. με διαμορφωμζνθ κοιλότθτα απορροισ του φδατοσ και 
ορειχάλκινθ ςτρόφιγγα. 
Ιτοι υλικά γενικά, μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, μόρφωςθσ, κατεργαςίασ, τοποκζτθςθσ και 
ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ μονισ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ 
οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 
Τιμι κατ' αποκοπι (τεμ.) 
 

ΕΤΡΩΟλογράφωσ: ΔΥΟ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
                Αρικμθτικϊσ: 2.000,00 
 

ΑΡΙΡΟ: Ζ-17 
(ΟΚΚ Ν.79.90.03)  
Ψθφιακι φωτογραφικι και κινθματογραφικι τεκμθρίωςθ του ζργου, που καγίνει πριν από τθν ζναρξθ των 
οικοδομικϊν εργαςιϊν και υπό τισ άμεςεσ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ, και κα ςυνεχιςτεί κακ' όλθ τθν διάρκεια 
των κυρίων φάςεων των εργαςιϊν και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ ζωσ το πζρασ του ζργου. Θ 
τεκμθρίωςθ κα παραδοκεί ςτθν Υπθρεςία και κα περιλαμβάνει: α) Ψθφιακζσ φωτογραφίεσ γενικζσ 
(εςωτερικζσ - εξωτερικζσ) ςε μζγεκοσ 13X18 εκ. Σε κάκε φωτογραφία κα υπάρχει επεξθγθματικόσ υπότιτλοσ 
και θ θμερομθνία λιψθσ τθσ. Το ςφνολο των φωτογραφιϊν κα παρουςιαςκεί ςε τεφχοσ μεγζκουσ Α4, με 
κινθτά φφλλα. Κα παραδοκοφν επίςθσ τα ψθφιακά αρχεία των φωτογραφιϊν ςε μζγεκοσ full frame, και 
ανάλυςθσ τουλάχιςτον 18 MP. 
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β) Ψθφιακόσ δίςκοσ κινθματογράφθςθσ του μνθμείου ςτισ κφριεσ φάςεισ του ζργου που κα ςυνοδεφεται με 
θχθτικι παρουςίαςθ των βλαβϊν που ζχει υποςτεί το μνθμείο, των μεκόδων αποκατάςταςισ τουσ και 
οποιοδιποτε άλλο ςχόλιο κρίνει αναγκαίο θ Επίβλεψθ. 
Τιμι κατ' αποκοπι (τεμ.) 
 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: ΔΥΟ ΧΛΛΛΑΔΕΣ ΚΑΛ ΜΘΔΕΝ ΛΕΡΤΑ 
Αρικμθτικϊσ: 2.000,00 

 
 

Σρίπολθ,  Μάϊοσ 2020 

 

ΤΝΣΑΨΙΗΚΕ ΕΛΕΓΨΙΗΚΕ & ΙΕΩΡΗΙΗΚΕ 
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