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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 
κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων 
μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές 
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
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προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ)   σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου    
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
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χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός 
εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
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από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη 
ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
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ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN  / DM 
 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN  / 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN  / 240 

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 
 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

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

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

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

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

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

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

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 
υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 
αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 
εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά 
μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 
υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν 
δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό 
εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

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

 
 

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές 

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

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

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

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

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

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

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

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

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

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

 
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό 
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο 
είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
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προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται 
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. 
Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως 
η δαπάνη των ικριωμάτων. 
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Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) 
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

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

1. 

α/α 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

Είδος 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

Συντελεστής 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

 

3,70 

 

2,60 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

 

2,50 

1,00 

1,60 

 

1,00 

1,50 

 

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

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

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

Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το 
χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης 
των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 
των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με 
διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και 
είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την 
τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να 
επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή 
του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις  
και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 
Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

Συντελεστής Είδος 

Θερμαντικά σώματα : 

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

 

9. 

α/α 
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10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 
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ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 
2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 
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78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με 
το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

· οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση ≥ 5 km 0,19 

· οδοί κακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

· εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

 
0,03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
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διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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A.T.: 001 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2222 100,00% 

 
 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 
 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 15,70 € 

 

 

 
A.T.: 002 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.30.08 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα 
επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2. 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2264.1Δ 100,00% 
 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η 
εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 39,00 € 

A.T.: 003 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη 
επένδυση γυψοσανίδας 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100,00% 

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
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Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - 
επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός 
φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων 
με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως 
απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση 
επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 5,00 € 

 

 
A.T.: 004 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100,00% 
 

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

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 16,80 € 

 

 
A.T.: 005 

ΝΕΤ ΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2162 100,00% 
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε 
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές 
πλάκες. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 15,70€+(25km*0.19€/km)=20.45€ 

 

 
A.T.: 006 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50% 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2237 100,00% 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
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σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε 
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 11,20 € 

 

 
A.T.: 007 

ΝΕΤ ΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2303 100,00% 
 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά 
των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης 
των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 

 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ, 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 5,60 € 

 

 
A.T.: 008  

ΝΕΤ ΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2314.1 100,00% 

 

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή 
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα 
φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 
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Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές 
εντός κατοικημένων περιοχών. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,65 € 

A.T.: 009 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100,00% 

 

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

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
(Αριθμητικώς): 0,35 € 

 

 
 

A.T.: 010 
 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2252 100,00% 
 

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα 
ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 9,00 € 

A.T.: 011 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2236 100,00% 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 



 σελ. 24 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,90 € 

A.T.: 012 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2236 100,00% 
 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2,20 € 
 

 

 
A.T.: 013 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. 

 

Κωδ. αναθεώρησης : OIK-2226 100,00% 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων 
και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 56,00€+(25km*0,19€/km)=60,75€ 

 
 

A.T.: 014 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής 



 σελ. 26 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226 100,00% 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων 
και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας, 
ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε 
παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, 
αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών. 

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οι 
επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου 

 

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

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 17,00 € 

 

 
A.T.: 015 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων 

 

Κωδ. αναθεώρησης : OIK-2112 100,00% 
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές 
κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας 
κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα 
στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, 
είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 
μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 2,80€+(25km*0,19€/km)=7,55€ 

 

 
A.T.: 016 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα , με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Κωδ. αναθεώρησης : OIK-2226 100,00% 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 20 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

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

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 28,00€+(25km*0,19€/km)= 
32,75€ 

 

 

 
A.T.: 017 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2171 100,00% 
 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,90 € 

A.T.: 018 

ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών δια μέσου οδών καλής 
βατότητας 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-1136 100,00% 

 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 

 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,35 € 

 

 

 
A.T.: 019 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 21 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100,00% 
 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, 
με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 22 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και 
την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 2,60 € 

 

 

 
A.T.: 020 

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275 100,00% 

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

 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 16,80 € 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 23 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 
 

 

A.T.: 021 

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.02.05 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25. 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3215 100,00% 

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

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός 
εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με 
χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 

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

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών  πήξεως)  που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται 
ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των  οχημάτων  μεταφοράς  του 
σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.    Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία  διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών  απαιτήσεων   
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 

ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
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τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 90,00 € 

A.T.: 022 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 
 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 15,70 € 

 
A.T.: 

 
023 

 

 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 

B500C (S500s). 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-3873 100,00% 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα 
μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
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οπλισμών. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ- 
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός 
του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

 

Ονομ. 
διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής  

Ονομ. 
διατομή 
(mm2) 

 
Ονομ. 
μάζα/ 
μέτρο 
(kg/m) 

 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,07 € 
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A.T.: 024 

ΝΕΤ ΟΙΚ 46.15.01  Οπτοπλινθοδομές  με  διακένους   τυποποιημένους   οπτοπλίνθους  
9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι). 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-4662.1 100,00% 

 
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά παρεμβύσματα 
διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι 
από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
A.T.: 

(Αριθμητικώς): 

 

 
025 

22,50 € 

 
ΝΕΤ ΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 

διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 
 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 
m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από 
τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 
4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 16,80 € 

A.T.: 026 

ΝΕΤ ΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7121 100,00% 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
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Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 30 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,50 € 
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A.T.: 027 

ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 

 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,96 

 

 
A.T.: 028 

 

ΑΤΗΕ 8537.3.7 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής 
διαμέτρου 125 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100,00% 
 

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα 
υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
Ονομαστικής διαμέτρου 125 mm 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,31 

A.T.: 029 

ΑΤΗΕ 8539.1.5.1 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα 
υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου Πάχος 
παπλώματος 3 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 

 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 
τουλάχιστον 16 kg/m3, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους 10 μικρών ενισχυμένου με 
υαλοπίλημα επί χάρτου. Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια των αεραγωγών ή των 
σωληνώσεων ανά 50 cm μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 5 cm και 
στεγανοποιήται σε όλους τους αρμούς με την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η 
απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως Πάχος παπλώματος 3 cm 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,06 

ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 32 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 030 

ΑΤΗΕ 8541.1.30.2 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 
σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 
12 ins Από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό 
διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 12 ins Από αλουμίνιο 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,13 

 

 
A.T.: 031 

 

ΑΤΗΕ 8541.1.57.2 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 
σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 10 ins X 
10 ins Από αλουμίνιο 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό 
διάφραγμα Διαστάσεων 10 ins X 10 ins Από αλουμίνιο 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 36,40 

A.T.: 032 

ΑΤΗΕ 8541.1.75.2 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 
σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 12 ins X 
20 ins Από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 

Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό 
διάφραγμα Διαστάσεων 12 ins X 20 ins Από αλουμίνιο 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 72,77 

 

 
A.T.: 033 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 33 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΑΤΗΕ 8541.1.125.2 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 
σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 20 ins X 
60 ins Από αλουμίνιο 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 34 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό 
διάφραγμα Διαστάσεων 20 ins X 60 ins Από αλουμίνιο 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 282,38 

A.T.: 034 

ΑΤΗΕ 8541.7.29.2 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με διπλή σειρά 
ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 
ins X 10 ins Από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό 
διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 10 ins Από αλουμίνιο 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 48,54 

 

 
A.T.: 035 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8043.1.1 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 32 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,28 

 

 
0 

 

A.T.: 036 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8537.1 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 
διατομής 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100,00% 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 35 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους 
κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ) οι 
κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα, με τις 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 30 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία 
κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως 
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,22 

 

 
A.T.: 037 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8540.12 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 
1/2 ins 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,57 

A.T.: 038 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8540.13 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 
3/4 ins 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 

 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,83 

 

 
A.T.: 039 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8540.14 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 
ins 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,90 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 31 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 040 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8540.15 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 
1/4 ins 

 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,05 

 

 
A.T.: 041 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8541.7.2.28 

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 
6 ins Από αλουμίνιο 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 51,62 

A.T.: 042 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8541.7.2.43 

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 8 ins X 
8 ins Από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 52,65 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 32 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 043 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8541.7.2.57 

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 10 ins 
X 10 ins Από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 61,73 

 

 
A.T.: 044 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8541.7.2.71 

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με καμπύλα 
ρυθμιζόμενα πτερύγια και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 12 ins 
X 12 ins Από αλουμίνιο 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 70,99 

A.T.: 045 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8548.1 

Στόμιο οροφής, τύπου disk valve, απαγωγής αέρα από αλουμίνιο ή 
ΡVC διαμέτρου 125 mm 

 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο οροφής, τύπου disk valve, απαγωγής αέρα από αλουμίνιο ή ΡVC, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 31,08 

 

 
A.T.: 046 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8574.1 

Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER ονομαστικής ψυκτικής 
απόδοσης 33,5 kw και θερμικής 33,5 kw 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 33 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00% 
 

Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλία θερμότητας) και κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 34 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα 
είναι πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία) καθώς 
και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 
(Αριθμητικώς): 8931,00 

A.T.: 047 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8574.2 

Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER ονομαστικής ψυκτικής 
απόδοσης 45,0 kw και θερμικής 45,0 kw 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00% 

 

Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER .H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλία θερμότητας) και κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της 
μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα 
είναι πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία) καθώς 
και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 12442,86 
 

 
A.T.: 048 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8575.5 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέτα, 
ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας 2,8 kw και θερμικής 3,2 kw 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00% 
 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλία θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται 
στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1355,81 
 

 
 

 

A.T.: 049 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8575.7 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 35 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ

ή μονάδα συστήματος VRV-INVERTER τύπου κασέτα, 
ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας 5,6 kw και θερμικής 6,3 kw 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλία θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται 
στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά όργανα και 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 36 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 1596,53 

 

 
A.T.: 050 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8576.1.3 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Επίτοιχη, ονομαστικής 
ψυκτικής ικανότητας 2,2 kw και θερμικής 2,5 kw 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00% 
 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλία θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται 
στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης .Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1186,49 

A.T.: 051 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8576.1.4 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Επίτοιχη, ονομαστικής 
ψυκτικής ικανότητας 2,8 kw και θερμικής 3,2 kw 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00% 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλία θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται 
στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1221,17 

 
 

 

 
A.T.: 052 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8576.1.5 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Επίτοιχη, ονομαστικής 
ψυκτικής ικανότητας 5,6 kw και θερμικής 6,3 kw 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00% 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 37 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER . H μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση 
(αντλία θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται 
στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά όργανα και 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 38 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1611,83 

A.T.: 053 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν9631.40.1 

Συσκευή κεντρικού ελέγχου συστήματος VRV-INVERTER, ON-OFF 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 32 100,00% 

 
Συσκευή κεντρικού ελέγχου συστήματος VRV-INVERTER, ON-OFF, σύμφωνα με τις τεχνικές 
περιγραφές και προδιαγραφές καθώς και τα σχέδια της μελέτης. Με όλα τα απαραίτητα υλικά, 
μικροϋλικά και εργασίες τοποθέτησης, σύνδεσης και προγραμματισμού για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 536,71 

 
A.T.: 054 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν9730.4 

Διακλαδωτήρας σωλήνων κλιματισμού πολυζωνικού συστήματος 
(joint) 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 
 

Διακλαδωτήρας σωλήνων κλιματισμού πολυζωνικού συστήματος (joint), όπως περιγράφεται στις 
προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, 
σύνδεσης και δοκιμής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 267,63 

A.T.: 055 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8530.1.2 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα Διαστάσεων 100 X150 mm 
από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 23,63 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 39 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

A.T.: 056 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8530.2.3 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα Διαστάσεων 200 X200 mm 
από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 25,47 

 

 
A.T.: 057 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8530.3.2 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα Διαστάσεων 250X150 mm από 
αλουμίνιο 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 27,48 

A.T.: 058 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8530.3.3 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα Διαστάσεων 250X200 mm από 
αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 29,31 

 

 
A.T.: 059 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8530.4.2 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα Διαστάσεων 300X150 mm από 
αλουμίνιο 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 40 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 31,49 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 41 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 060 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8530.5.3 

Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα Διαστάσεων 400X200 mm από 
αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο τοίχου βροχής-νωπού με πλέγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 40,23 

 

 
A.T.: 061 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8537.1 

Επικάλυψη επιφανειών με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,8 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Επικάλυψη επιφανειών με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,8 mm, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 38,02 

A.T.: 062 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8538.1 

Επικάλυψη επιφανειών με πετροβάμβακα πάχους 5 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 

 
Επικάλυψη επιφανειών με πετροβάμβακα πάχους 5 cm, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 14,55 

 

 
A.T.: 063 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8539.1 

Επάλειψη επιφάνειας αεραγωγών με φελοπολτό 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 

 

Επάλειψη επιφάνειας αεραγωγών με φελοπολτό, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 42 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,67 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 43 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 064 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8541.1.28.2 

Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 
σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 6 ins X 
6 ins Από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,10 

 

 
A.T.: 065 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8541.1.43.2 

Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 
σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 8 ins X 
8 ins Από αλουμίνιο 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,10 

A.T.: 066 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8541.1.125.3 

Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 
σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 20 ins X 
80 ins Από αλουμίνιο 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

 
Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 391,23 

 

 
A.T.: 067 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8543.1.4 

Στόμιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής αέρα, περιστρεφόμενης δέσμης 
(στροβιλισμού) ον. διαμέτρου Φ400 mm 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 44 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 
 

Στόμιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής αέρα, περιστρεφόμενης δέσμης (στροβιλισμού), κατάλληλο για 
τον κλιματισμό χώρων μεγάλου ύψους (4-15 m - δηλ. βιομηχανικά κτίρια, στάδια, αίθουσες εκθέσεων). 
Η διάχυση του αέρα θα μεταβάλλεται εποχιακά ρυθμίζοντας τη γωνία των πτερυγίων του στομίου 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 45 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

αυτόματα ανάλογα με την θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα. Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο 
χαλυβδοέλασμα και αλουμίινιο, χωρίς κιβώτιο αλλά σε απευθείας σύνδεση με τον αεραγωγό, δηλαδή 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, επακριβούς ρυθμίσεως της κατευθύνσεως 
του μέσω του στομίου προσαγομένου αέρα και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 253,55 

A.T.: 068 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8554.1 

Αντλία θερμότητος αέρα-αέρα τύπου Rooftop ψυκτικής απόδοσης 48 
KW και θερμικής απόδοσης 32 KW 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 33 100,00% 

 

Αντλία θερμότητος αέρα-αέρα τύπου Rooftop, πλήρης σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, 
με συμπυκνωτή, εξατμιστή, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με όλα τα 
απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων τον αυτόματο εκκινητή, για λειτουργία 
αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυχομένου - θερμαινόμενου αέρα, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
προς τα δίκτυα αεραγωγών, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 33611,09 
 

 
A.T.: 069 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8554.2 

Αντλία θερμότητος αέρα-αέρα τύπου Rooftop ψυκτικής απόδοσης 80 
KW και θερμικής απόδοσης 47 KW 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 33 100,00% 
 

Αντλία θερμότητος αέρα-αέρα τύπου Rooftop, πλήρης σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, 
με συμπυκνωτή, εξατμιστή, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με όλα τα 
απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων τον αυτόματο εκκινητή, για λειτουργία 
αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυχομένου - θερμαινόμενου αέρα, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
προς τα δίκτυα αεραγωγών, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 37935,89 

A.T.: 070 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8554.3 

Αντλία θερμότητος αέρα-αέρα τύπου Rooftop ψυκτικής απόδοσης 202 
KW και θερμικής απόδοσης 140 KW 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 46 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 33 100,00% 

Αντλία θερμότητος αέρα-αέρα τύπου Rooftop, πλήρης σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα, 
με συμπυκνωτή, εξατμιστή, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και αυτοματισμών με όλα τα 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 40 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων τον αυτόματο εκκινητή, για λειτουργία 
αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυχομένου - θερμαινόμενου αέρα, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
προς τα δίκτυα αεραγωγών, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΗΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 51236,69 
 

 
A.T.: 071 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8563.1 

Εναλλάκτης αέρα - αέρα, τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 500 m3/h 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 
 

Εναλλάκτης αέρα - αέρα, τύπου VAM, για την εναλλαγή θερμότητας μεταξύ νωπού αέρα και αέρα 
απαγωγής, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου 
χειριστηρίου, δηλαδή προμήθεια υλικών, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2003,13 

A.T.: 072 

ΑΤΗΕ Ν8563.2 Εναλλάκτης αέρα - αέρα, τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 650 m3/h 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 
 

Εναλλάκτης αέρα - αέρα, τύπου VAM, για την εναλλαγή θερμότητας μεταξύ νωπού αέρα και αέρα 
απαγωγής, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση για πλήρη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2510,13 
 

 
A.T.: 073 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8563.4 

Εναλλάκτης αέρα - αέρα, τύπου VAM παροχής νωπού αέρα 1.500 m3/h 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 
 

Εναλλάκτης αέρα - αέρα, τύπου VAM, για την εναλλαγή θερμότητας μεταξύ νωπού αέρα και αέρα 
απαγωγής, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου 
χειριστηρίου, δηλαδή προμήθεια υλικών, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση για πλήρη και 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 41 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ 
ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 42 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

(Αριθμητικώς): 7144,13 

A.T.: 074 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8570.2 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής Φ 100 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 
 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής, κατάλληλο να συνδεθεί με κυκλικό ή ορθογωνικό αγωγό, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά και εξαρτήματα στήριξης. δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, αποκατάσταση ζημιών, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 239,57 

 

 
A.T.: 075 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8570.3 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής Φ 125 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 
 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής, κατάλληλο να συνδεθεί με κυκλικό ή ορθογωνικό αγωγό, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά και εξαρτήματα στήριξης. δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, αποκατάσταση ζημιών, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 312,94 

A.T.: 076 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8570.5 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής Φ 160 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 
 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής, κατάλληλο να συνδεθεί με κυκλικό ή ορθογωνικό αγωγό, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά και εξαρτήματα στήριξης. δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, αποκατάσταση ζημιών, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 349,24 
 

 
A.T.: 077 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 43 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8570.7 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής Φ 200 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 44 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Εξαεριστήρας αεραγωγού κυκλικής διατομής, κατάλληλο να συνδεθεί με κυκλικό ή ορθογωνικό αγωγό, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά και εξαρτήματα στήριξης. δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, αποκατάσταση ζημιών, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 398,41 

A.T.: 078 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8774.3.1.3 

Καλώδιο τύπου LiYCY. Διατομής 2 x 1 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00% 
 

Καλώδιο τύπου LiYCY. Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και 
μπλεντάζ χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και 
μπλεντάζ από πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις Γερμανικές 
προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και 
σύνδεσης ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,78 

 

 
A.T.: 079 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν9750.1.1 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 6.4 mm 
πάχους τοιχώματος 0.8 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 
 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,92 

A.T.: 080 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν9750.2.1 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 9.5 mm 
πάχους τοιχώματος 0.8 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 

 
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 45 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,97 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 46 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 081 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν9750.3.1 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 12.7 mm 
πάχους τοιχώματος 0.9 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 

 
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 10,92 

 

 
A.T.: 082 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν9750.4.1 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 15.9 mm 
πάχους τοιχώματος 1 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 
 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,28 

A.T.: 083 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν9750.5.1 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 19.1 mm 
πάχους τοιχώματος 1 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 

 
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ ταυ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 16,97 

 

 
 
 
 

 

A.T.: 084 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 47 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν9750.5.2 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 22.2 mm 
πάχους τοιχώματος 1.2 mm 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 48 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 
 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 19,77 

 

 
A.T.: 085 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν9750.6.1 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 28.6 mm 
πάχους τοιχώματος 1.2 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 
 

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 21,87 

 

 
 
 

A.T.: 086 

ΑΤΗΕ 8473.1.3 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 25 l 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 23 100,00% 
 

Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 25 l 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 234,55 
 

 
A.T.: 087 

 

ΑΤΗΕ 8473.1.5 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 50 l 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 23 100,00% 
 

Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία Κλειστό με μεμβράνη - Χωρητικότητας 50 l 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 49 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 283,51 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 50 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 088 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν6624.1 

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R). Κατηγορίας PN-16 atm 
SDR-7,4, εξωτ. διαμέτρου Φ20 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 08 100,00% 

 
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R),τοποθετημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται 
προμήθεια, προσκόμιση στο έργο, καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως 
συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και 
λειτουργίας 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,89 

 

 
A.T.: 089 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8042.2 

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 18mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00% 
 

Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 18mm, τοποθετημένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές 
κλπ) πλην των ρακόρ, όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών 
στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,97 

A.T.: 090 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8042.4 

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 22mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00% 

 
Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 22mm τοποθετημένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές 
κλπ) πλην των ρακόρ, όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών 
στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,51 

 

 
A.T.: 091 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8042.5 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 51 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Χαλκοσωλ
ήνας εξωτερικής διαμέτρου 28mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00% 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 52 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 28mm τοποθετημένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές 
κλπ) πλην των ρακόρ, όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών 
στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,90 

A.T.: 092 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8106.1 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με 
1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,43 

 

 
A.T.: 093 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8106.3 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με 
1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 17,93 

A.T.: 094 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8106.4 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με 
1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,34 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 53 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

A.T.: 95 
 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8106.6 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 54 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού (κλείσιμο με 
1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 38,74 

A.T.: 096 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8257.2.2 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) διπλής ενέργειας χωρητικότητας 1000 l, 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 24 100,00% 
 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ), με εσωτερική διπλή επίστρωση υαλοκράματος, διαθέτει μόνωση 
μαλακής πολυουρεθάνης 100 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πλήρης δηλαδή 
θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1630,45 

 

 
A.T.: 097 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8540.1 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 
1/2 ins, πάχους μόνωσης 19 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 14,99 

A.T.: 098 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8540.2 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 
3/4 ins πάχους μόνωσης 19 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 

 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 17,36 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 55 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 
A.T.: 099 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 56 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Ν8540.3 ins πάχους μόνωσης 19 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 19,76 

A.T.: 100 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8540.6 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 2 
ins 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 

 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,64 

 

 
A.T.: 101 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8840.4.1 

Ελεγκτής σταθερής θερμοκρασίας προσαγωγής για ζεστό νερό χρήσης 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 
 

Ελεγκτής σταθερής θερμοκρασίας προσαγωγής για ζεστό νερό χρήσης, με δυνατότητα ρύθμισης 
θερμοκρασίας από 5°- 95° C, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 661,42 

A.T.: 102 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν6624.4 

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R). Κατηγορίας PN-16 atm 
SDR-7,4, εξωτ. διαμέτρου Φ40 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 08 100,00% 

 
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R),τοποθετημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται 
προμήθεια, προσκόμιση στο έργο, καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως 
συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 57 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

λειτουργίας 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 15,54 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 58 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 103 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν6624.6 

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R). Κατηγορίας PN-16 atm, 
SDR-7,4 εξωτ. διαμέτρου Φ63 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 08 100,00% 

 
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R),τοποθετημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται 
προμήθεια, προσκόμιση στο έργο, καθώς και όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως 
συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και 
λειτουργίας 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 24,64 

 

 
A.T.: 104 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8030.3 

Αυτοματισμοί και πίνακας αυτοματισμού ΖΝΧ-Λεβητοστασίου 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των αυτοματισμών του συστήματος παροχής ζεστού νερού 
χρήσης του λεβητοστασίου. Συμπεριλαμβανομένων των καλωδιώσεων, των απαραίτητων 
αισθητηρίων (θερμοκρασίας κτλ.), των συνδέσεων, των δοκιμών ορθής λειτουργίας, του πίνακα 
αυτοματισμού (διακόπτες, ρελέ, χρονικά, ελεγκτές κτλ.), του προγραμματισμού, όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του 
συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης του λεβητοστασίου. Επίσης, προμήθεια εξοπλισμού, 
εργασία και εγκατάσταση συστήματος για τον απομακρυσμένο έλεγχο της έναρξης και παύσης 
λειτουργίας του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης του λεβητοστασίου από το χώρο ελέγχου. 
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπή 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
(Αριθμητικώς): 3000,00 

A.T.: 105 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8041.1 

Σπιράλ σύνδεσης με ενσωματωμένο ρακόρ μπαταρίας μήκους 35 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 

 
Σπιράλ σύνδεσης με ενσωματωμένο ρακόρ μπαταρίας μήκους 35 cm, τοποθετημένο επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,92 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 59 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

A.T.: 106 
 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8141.2.2 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 50 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 
 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με μακρύ 
ρουξούνι, προβολή λεβιέ 17 cm, προβολή ρύγχους 22 cm, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 101,72 

A.T.: 107 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8230 

Συγκρότημα κυκλοφορητή (Pumpstation) με ηλεκτρονικό διαφορικό 
θερμοστάτη 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 21 100,00% 

 

Συγκρότημα κυκλοφορητή ζεστού νερού με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή, 
κυκλοφορητή, τμήματα χαλκοσωλήνα για σύνδεση εξαρτημάτων, ηλεκτρονικό διαφορικό θερμοστάτη, 
βαλβίδες ball valve με ενσωματωμένο θερμόμετρο, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρυθμιστικό ροόμετρο 2- 
15lt/min, παροχή πλήρωσης-εκκένωσης, εξαεριστικό, παροχή 3/4'' για την σύνδεση του δοχείου 
διαστολής. Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι έως 120ο C με μέγιστη 160οC. Το συγκρότημα θα 
διαθέτει αντιπαγωτική και αντιθερμική προστασία, προστασία antiblock, καθώς και προστασία από την 
Antilegionella. Δυνατότητα λειτουργίας 15 προρυθμιζόμενων προγραμμάτων, με εύρος λειτουργίας 
από -40οC μέχρι 300οC. Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των υλικών και μικροϋλικών, 
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 793,13 

 

 
A.T.: 108 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8257.2.6 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) τριπλής ενέργειας χωρητικότητας 1000 l 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 24 100,00% 
 

Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) τριπλής ενέργειας, με δύο σταθερούς σωληνωτούς εναλλάκτες από 
ανοξείδωτο ατσάλι για την καλύτερη απόδοση στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πλήρης δηλαδή θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2967,06 

A.T.: 109 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8615.1 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 51 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Ηλιακός 
συλλέκτης 
επιφάνειας 2.4 
m2 

Κωδ. 
αναθεώρησης : ΗΛΜ 07 100,00% 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 52 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2.4 m2 με πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο βαρέως τύπου, με 
ισχυρή πλευρική και οπίσθια μόνωση και τζάμι με ειδική επίστρωση για μεγαλύτερη απορρόφηση της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Συμπεριλαμβάνονται το υγρό μεταφοράς θερμότητας για την πλήρωση του 
συλλέκτη και η βάση στήριξης του. Προμήθεια, προσκόμιση όλων των υλικών και μικροϋλικών, 
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 420,84 

 

 
A.T.: 110 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
9385.2.2 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις εντός λεβητοστασίου 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 04 100,00% 
 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις εντός λεβητοστασίου και απαραίτητες τροποποιήσεις για τη σύνδεση των 
νέων boiler, κατασκευή των κατάλληλων κυκλωμάτων, προμήθεια και σύνδεση κυκλοφορητών, 
μετασκευή συλλεκτών, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εξαρτημάτων, ενδεικτικά 
αναφέρονται βάνες αποκοπής, λυόμενοι σύνδεσμοι, βαλβίδες ασφαλείας, βαλβίδες αντεπιστροφής, 
αυτόματα εξαεριστικά, ανόδια μαγνησίου, αυτόματοι πλήρωσης κλπ. όπως αναλυτικά δείχνονται στα 
σχέδια της μελέτης. Περιλαμβάνονται η προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, οι εργασίες 
τοποθέτησης και ρύθμισης καθώς και οι απαραίτητες δοκιμές στεγανότητας και αντοχής. Παράδοση  
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθμητικώς): 3500,00 

A.T.: 111 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
9385.3 

Αποξήλωση και απομάκρυνση στοιχείων και σωληνώσεων θέρμανσης 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 04 100,00% 

 
Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης, και γενικότερα υλικών και 
εξοπλισμού που δε θα επαναχρησιμοποιηθούν. Αποκατάσταση των όποιων ζημιών ή μερεμετιών που 
προκληθούν στο κτίριο ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες αποξηλώσεις 
εντός του λεβητοστασίου (σωληνώσεις, boiler, κυκλοφορητές κλπ). Δηλαδή εργασία και χρήση 
κατάλληλων εργαλείων και υλικών και γενικότερα ότι απαιτείται για την προετοιμασία των χώρων να 
φιλοξενήσουν τις νέες εγκαταστάσεις. 
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθμητικώς): 500,00 

 

 
A.T.: 112 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8028.1 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Σ
ι
φ
ώ
ν
ι
 

πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 08 100,00% 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 55,81 

A.T.: 113 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8054.5 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 
Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,04 

 

 
A.T.: 114 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8151.10 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές 
αναφέρεται. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00% 
 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 

( 1 Τεμ. ) 
 

ΕΥΡΩ 

Τεμάχιο 
 
(Ολογράφως): 

 
 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
 (Αριθμητικώς): 400,00 

 
A.T.: 

 
115 

 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8160.13 

Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 Χ 55 cm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00% 
 

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

( 1 Τεμ. ) 
 

ΕΥΡΩ 

Τεμάχιο 
 
(Ολογράφως): 

 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 350,00 

 
A.T.: 

 
116 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8043.4.2 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 διαμέτρου Φ 40 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 14,17 

A.T.: 117 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8043.4.3 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 διαμέτρου Φ 50 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 16,91 

 

 
A.T.: 118 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8043.4.5 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 διαμέτρου Φ 75 mm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 20,66 

A.T.: 119 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8043.4.6 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 διαμέτρου Φ 100 
mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
( 1 m ) Μέτρο 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,38 

A.T.: 120 

ΑΤΗΕ 8064 Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 15,34 

 

 
A.T.: 121 

 

ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το 
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00% 
 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως 
στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 192,13 

A.T.: 122 

ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,98 

 

 
A.T.: 123 

 

ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm 
( 1 m ) Μέτρο 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 60 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,90 

A.T.: 124 

ΑΤΗΕ 8732.1.7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00% 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 10,40 

 
 
 

 
A.T.: 125 

 

ΑΤΗΕ 8749.2 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60Χ60 cm, 
βάθους 75 cm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 
 

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση 
πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, 3) δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300kg 
τσιμέντου του πυθμένα, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των 
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και 
άχρηστων υλικών. Διαστάσεων 60Χ60 cm, βάθους 75 cm 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 274,58 

A.T.: 126 

ΑΤΗΕ 8773.1.12 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό - 
Διατομής 1 Χ 120 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

 

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη 
και κανονική λειτουργία Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 120 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 17,22 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 127 

ΑΤΗΕ 8773.4.9 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με 
ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 240 + 120 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

 
Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη 
και κανονική λειτουργία Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 240 + 120 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 107,12 

 

 
A.T.: 128 

 

ΑΤΗΕ 8774.1.9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 
50 mm2 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 
 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία 
και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 50 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,42 

A.T.: 129 

ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 
mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία 
και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,13 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 63 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 130 

ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 
mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,48 

 

 
A.T.: 131 

 

ΑΤΗΕ 8774.3.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 4 
mm2 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 
 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία 
και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 4 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,86 

A.T.: 132 

ΑΤΗΕ 8774.4.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη 
μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 95 + 50 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία 
και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 95 + 50 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 64 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 57,35 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 65 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 133 

ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 
4 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία 
και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,34 

 

 
A.T.: 134 

 

ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 
6 mm2 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 
 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών 
σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία 
και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,43 

A.T.: 135 

ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,06 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 66 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 136 

ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,83 

 

 
A.T.: 137 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8774.6.4 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 
16 mm2 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 
 

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 18,66 

A.T.: 138 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8774.6.5 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 
10 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,81 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 60 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 139 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8774.6.7 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 5 Χ 
25 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 24,61 

 

 
A.T.: 140 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8840.1 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης κλιματισμού 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 
 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4033,55 

A.T.: 141 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8843.1 

Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης γηπέδου 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

 

Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης σύμφωνα με τα σxέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4843,68 
 

 
A.T.: 142 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 61 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8843.2.1 

Ηλεκτρικός υποπίνακας γηπέδου 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 62 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
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Ηλεκτρικός υποπίνακας γηπέδου, όπως στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, με τα μέσα 
προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές 
ασφάλειες, μικροαυτόματοους, διακόπτες φορτίου, αυτόματους διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 
λυχνίες) κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP με κάλυμμα από plexiglass σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης 
και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1020,13 

A.T.: 143 

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8977.7 

Προβολέας Led ισχύος και φωτεινής απόδοσης 205W/22000lm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00% 

 

Προβολέας Led όπως στην τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
πλήρες, δηλαδή προμήθεια προβολέα και λαμπτήρων, μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 363,30 

 

 
A.T.: 144 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8966 

Πλήρης εγκατάσταση υποσταθμού 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 56 100,00% 
 

Για την προμήθεια των υλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, 
α) Σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία πίνακα μέσης τάσης του κτιρίου 
β) Σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία ενός μετασχηματιστή ξηρού τύπου ισχύος 630 KVA 
γ) Κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των δικτύων γειώσεων του υποσταθμού που αρχίζει από 
τις αναμονές της θεμελιακής γείωσης και περιλαμβάνει την γείωση του πίνακα Μ.Τ., την γείωση των 
ουδετέρων κόμβων, των μεταλλικών μερών του μετασχηματιστή, τη γείωση του Γ.Π.Χ.Τ., τις 
ισοδυναμικές γειώσεις των χώρων (περιμετρική ταινία, πλέγμα δάριγκ, συνδέσεις ταινίας με δάριγκ, 
συνδέσεις όλων των μεταλλικών κατασκευών των χώρων κλπ) 
δ) Κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του δικτύου χαμηλής τάσης του υποσταθμού που συνδέει 
τον Μ.Σ. και τον Γ.Π.Χ.Τ. μεταξύ τους 
ε) Κατασκευή και παράδοση διαμορφωμένου χώρου του υποσταθμού που περιλαμβάνει το κανάλι 
όδευσης των καλωδίων Μ.Τ. διαστάσεων 40x40 cm με μπακλαβωτή λαμαρίνα, το πέρασμα με 
σωλήνες PVC Φ100 για την διέλευση των καλωδίων M.T., την κατασκευή διαχωριστικού, ανάμεσα στο 
πεδίο μέσης τάσης και στον μετασχηματιστή, από πυκνό μεταλλικό πλέγμα πάχους 4 mm. 
Στην κατ' αποκοπή τιμή περιλαμβάνονται: 
Ο πίνακας Μ.Τ. με την βάση εγκατάστασης του, ο Μ/Σ με το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας 
τυλιγμάτων, τους πυκνωτές μόνιμης αντιστάθμισης αέργου ισχύος του Μ/Σ μετά του κιβωτίου, τα 
καλώδια ΝΥΥ, οι χάλκινοι αγωγοί, οι χάλκινες περιμετρικές ταινίες, οι ορειχάλκινοι σφιγκτήρες, τα 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 63 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

στηρίγματα στήριξης ή ανάρτησης των καλωδίων και αγωγών, οι χαλυβδοσωλήνες προστασίας, το 
πλέγμα που τοποθετείται εντός του δαπέδου, τα καλώδια ισχύος και αυτοματισμού, οι σχάρες 
καλωδίων σε όλους τους χώρους του υποσταθμού, οι ροηφόροι ράβδοι, το μεταλλικό πλέγμα με 
άνοιγμα 80 cm, η βαφή των σιδηροκατασκευών με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 64 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

στρώσεις ελαιοχρώματος. Επίσης στην κατ' αποκοπή τιμή περιλαμβάνονται οι δοκιμές, όπως και κάθε 
υλικό, μικροϋλικό και εργασία μη σαφώς αναφερόμενα αλλά απαραίτητα για την κατασκευή και 
παράδοση του υποσταθμού του κτιρίου σε κανονική και ασφαλή λειτουργία. 
Η πορεία των γραμμών παροχών στα σχέδια είναι ενδεικτική και μπορεί κατά την διάρκεια της 
κατασκευής να τροποποιηθεί, μετά από έγκριση μόνο της Επίβλεψης. Στην περίπτωση αυτή ο 
Εργολήπτης δεν δικαιούται καμίας πρόσθετης αμοιβής. 
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
(Αριθμητικώς): 25000,00 

A.T.: 145 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν64.1.1 

Ανιχνευτής παρουσίας με γωνία ανίχνευσης 360ο
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00% 
 

Ανιχνευτής παρουσίας με γωνία ανίχνευσης 360ο, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και 
μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 45,90 

 

 
A.T.: 146 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν64.1.2 

Ανιχνευτής παρουσίας με γωνία ανίχνευσης 180ο
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00% 

 

Ανιχνευτής παρουσίας με γωνία ανίχνευσης 180ο, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και 
μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 47,43 

A.T.: 147 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
Ν8799.3.2 

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 60 mm 
Πλάτους 200 mm, με καπάκι 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 05 100,00% 

 

Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ από διάτρητη λαμαρίνα εσxαρών, όπως αναφέρεται στην 
τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης 
καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίχο ή ανάρτηση από την οροφή πλήρως 
εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση επί της εσχάρας και παράδοση. 
( 1 m ) Μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,62 
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A.T.: 148 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8971.1 

Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, κυκλικό, ισχύος 18 W στεγανό 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
 

Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, κυκλικό, ισχύος 18 W, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 131,37 

 

 
A.T.: 149 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8975.2 

Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, ευθύγραμμο, ισχύος 20 W στεγανό 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
 

Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, ευθύγραμμο, ισχύος 20 W, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 171,96 

A.T.: 150 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8976.2 

Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής, τύπου panel 60x60 cm, ισχύος 40 W 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

 
Φωτιστικό σώμα LED ψευδοροφής, τύπου panel 60x60 cm, ισχύος 40 W, με όλα τα απαραίτητα υλικά 
και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 113,83 

 

 
A.T.: 151 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8977.1 

Φωτιστικό υψηλής οροφής με πίνακα Led 25.000 Lm 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 67 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Φωτιστικό υψηλής οροφής με πίνακα Led 25.000 Lm, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 501,43 
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A.T.: 152 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
8981.1 

Φωτιστικό σώμα LED, τύπου απλίκας, ισχύος 12 W 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

 
Φωτιστικό σώμα LED, τύπου απλίκας, ισχύος 12 W, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 90,57 

 

 
A.T.: 153 

 

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤΙΚΟ 
9385.2.1 

Έλεγχος γείωσης και προσθήκη επιπλέον γειωτών ώστε να επιτευχθεί 
αντίσταση γείωσης <1 Ωm 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 
 

Έλεγχος γείωσης και προσθήκη επιπλέον γειωτών ώστε να επιτευχθεί αντίσταση γείωσης <1 Ωm. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία που θα απαιτηθεί και ότι άλλο είναι απαραίτητο και δεν 
κατονομάζεται, ήτοι προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών-εργαλείων και εργασία για τον έλεγχο 
και την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. 
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθμητικώς): 1200,00 

A.T.: 154 

ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 29 100,00% 
 

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 
στεγανοποιήσεως 
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,35 
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A.T.: 155 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
73.33.01 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων ίδιων με τα υφιστάμενα. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Τα νέα πλακίδια θα είναι όμοια με τα 
υφιστάμενα, ως προς τη διάσταση, το χρώμα, την υφή και κάθε άλλο χαρακτηριστικό. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο 
επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 47,25 € 

 

 
A.T.: 156 

 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
73.34.01 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων ίδιων με τα υφιστάμενα. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 
1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Τα νέα πλακίδια θα είναι όμοια με τα 
υφιστάμενα, ως προς τη διάσταση, το χρώμα, την υφή και κάθε άλλο χαρακτηριστικό. 

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 
εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα 
με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των 
τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 70 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 71 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 49,25 € 

A.T.: 157 

ΝΕΤ ΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή 
έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4,50 € 

 

 
A.T.: 158 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2εκ. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513 

 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2εκ. 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

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

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 10,10 € 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 72 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

A.T.: 159 

ΝΕΤ ΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 73 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 18,00 € 

 

 
A.T.: 160 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 79.80 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή 
εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials), 
όμοια με τις υφιστάμενες εξωτερικές τσιμεντόπλακες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με τσιμεντόπλακες 
περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης 
και οποιουδήποτε σχεδίου. 

 

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα 
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με 
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες. 

Οταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται με 
τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα 
εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας. 

 
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις  
συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών 
χαρακτηριστικών της επίστρωσης. 

 

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους 
στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι 
καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 

 
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά 

 

 
Κατηγοριοποίηση 

προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας 

στο εγγύς υπέρυθρο 
φάσμα 

(SRNR) 

Αρχικός 

συντελεστής 
εκπομπής στο 

υπέρυθρο 
(Infrared 

Emittance) 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 74 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΜΕΑ 

 

≥ 0, 60 

 

≥ 0,65 

 

≥ 0,85 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 75 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, 
ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ 

 

 
≥ 0, 50 

 

 
≥ 0,60 

 

 
≥ 0,85 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85 

 

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και 
τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339. 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηρια κών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα: ASTM E 903/ASTM G159) και του 
συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371). 

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή εκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κλπ) οι 
εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν 
ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας. 

 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά  
και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 22,50 € 

A.T.: 161 

ΝΕΤ ΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7531 

 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07- 
03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm. 

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

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 78,50 € 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 
A.T.: 162 

 

ΝΕΤ ΝΟΙΚ 53.43.01 Αθλητικό ξύλινο δάπεδο κλειστών γυμναστηρίων σε υπόβαση 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 77 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

θερμομόνωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5343 

 
Μόνιμο ξύλινο αθλητικό δάπεδο αγωνιστικών χώρων η χώρων προπονήσεως κλειστών γυμναστηρίων 
για αθλήματα των οποίων οι ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του. 
Αποτελείται από τρεις κυρίως στρώσεις και κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για αθλητική χρήση. 
Ξύλινο Πάτωμα Δρυς σε ειδική κατασκευή που σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13849 και τις 
προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 
Το ξύλινο δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει τις εξής ιδιότητες: 

1. Ανθεκτικότητα στις συνεχείς αναπηδήσεις. 

2. Απορρόφηση στο 100% των κραδασμών, εξαλείφοντας τον κίνδυνο τραυματισμού των παικτών. 

3. Άριστη ηχομόνωση και 0% αντίλαλο. 

 
Προδιαγραφές του προιόντος σύμφωνα με τα πρότυπα: 

Κατηγορία: Α4 – ΕΝ 14904  

Ηχομόνωση: ΕΝ ISO 717-2 (18dB) 

Αντίσταση στη φωτιά: ΕΝ 13501 (Cfl-s1) 

Θερμική αντίσταση: ΕΝ 12664 (0,4) 

Τριβή: ΕΝ 13036-4 (80-110) 

Απορρόφηση κραδασμών: ΕΝ 14808 (56) 

Χημική αντίσταση: ΕΝ 13442 

Περιεχόμενο φορμαλδεύδης: EN 717-2 (E1) 

Αντίσταση σε κυλιόμενα φορτία: ΕΝ1569 (1500) 

 
Προετοιμασία υποστρώματος 

Καθαρισμός της οριζόντιας επιφάνειας (πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος) και τοποθέτηση 
εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 3 εκ. Επίστρωση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας (υψηλών αντοχών 
βιομηχανικού τύπου) με μονή στρώση πλέγματος Τ131 πάχους 5 εκ. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέμα της προστασίας του ξύλου από την υγρασία. Για το 
λόγο αυτό, το σκυρόδεμα πάνω στο οποίο τοποθετείται το ξύλινο δάπεδο θα σφραγίζεται με εφαρμογή 
τριών στρώσεων ασφαλτικού γαλακτώματος. 

 

Τρόπος κατασκευής 

A. Πρώτη στρώση: Τοποθέτηση τάκων λευκής ξυλείας σε κάνναβο 0.50 Χ 0.50 μ. διαστάσεων 0,12 Χ 
0,12 εκ. Τα τακάκια τοποθετούνται επάνω σε ασφαλτόπανα 0,20 Χ 0,20 εκ., με τα οποία γεμίζονται 
τυχόν μικροδιαφορές του σκυροδέματος με τρόπο ώστε να επιτευχθεί υψομετρική ισότητα (αλφαδιά). 

 

Β. Τοποθέτηση και κάρφωμα κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας και επάνω στα τακάκια 
σανίδων λευκής ξυλείας (ερυθρελάτης) μήκους 48 εκ. και πλάτους 12 εκ. 

 
Γ. Τοποθέτηση και κάρφωμα παράλληλα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας και επάνω στις σανίδες 
(ερυθρελάτης) σανίδων μήκους 4μ. και πλάτους 12 εκ. 

 

Δ. Τοποθέτηση ψευδοπατώματος (σανίδες λευκής ξυλείας μήκους 4μ. και σε απόσταση μεταξύ τους 5 
εκ) και κάρφωμα επάνω στην προηγούμενη στρώση. 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Ε. Τοποθέτηση και κάρφωμα παράλληλα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας και επάνω στο 
ψευδοπάτωμα παρκέτων δρυός ισοπαχή και ισομήκη σε πεσσοειδή διάταξη (style anglais) ώστε να 
καλυφθεί όλη η έκταση του χώρου μέχρι την απόσταση 5-7 εκ. από τον τοίχο. 

 

Το δάπεδο πρέπει να απέχει από τους τοίχους 5 έως 7 εκ. για την εκτόνωση των πιέσεων που 
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δημιουργούνται από την διαστολή του δαπέδου. 
Ακολούθως το πάτωμα τρίβεται με πατώχαρτα διαφόρων διαβαθμίσεων. 
Μετά το τρίψιμο εφαρμόζεται αστάρι και δύο στρώσεις πολυουρεθανικό βερνίκι. Κάθε στρώση τρίβεται 
ελαφριά πριν εφαρμοστεί η επόμενη. 
Μεταξύ του δαπέδου και του τοίχου τοποθετείται διάτρητη γωνία ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισμός 
του δαπέδου για να αποφευχθεί η δημιουργία υγρασίας. 

 
Βάψιμο 

Το βάψιμο και η διαγράμμιση γίνονται , ενδιαμέσως των στρώσεων του βερνικιού έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η μακρόχρονη διάρκειά τους, με ειδικά χρώματα . 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 56,90 € 

A.T.: 163 

ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4120 

 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή 
ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 
απαιτείται). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 0,42 € 
 

 
 

A.T.: 164 
 

ΟΔΟ Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
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κοινής ασφάλτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β 
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Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με 
ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05- 
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 7,70€+(30km*0.19€/km)=13.40€ 

A.T.: 165 

ΟΔΟ Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3111.Β 

 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1,10 €+(30km*0.19€/km)=6,80€ 
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A.T.: 166 

ΟΔΟ Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β 

 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1,20 €+(30km*0.19€/km)=6,90€ 
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A.T.: 167 

ΣΧ.ΝΕΤ ΟΙΚ 
65.02.02.03.01 

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, δίφυλλες,με ή χωρίς σταθερά τμήματα 
και με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504 

 
Ανοιγόμενη πόρτα εισόδου αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου 
πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα φύλλα, με διπλούς υαλοπίνακες 
ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος με Uf ≤ 1,5-2,2 
W/(m2K), πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL 
επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με τα πρότυτα QUALICOAT και GSB ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 
15μm σύμφωνα με τον πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων 
που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και 
ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου. Διαστάσεις 
ίσιας κάσας πλάτος 67mm / ύψος 51mm ή μεγαλύτερες και ίσιου φύλου πλάτος 75mm / ύψος 73mm ή 
μεγαλύτερες. 

 
Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για δίφυλλο 
ανοιγόμενο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1500x2200mm ή μεγαλύτερων: 

 

- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 
- Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1200 
- Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 
- Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1 
- Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 
- Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5 
- Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε 

διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC2 / RC2 Ν 
- Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,5-2,2 W/(m2K) 

 

Θα χρησιμοποιηθούν τρείς μεντεσέδες ανά φύλλο βαρέως τύπου, τύπου Dr Hahn ή ισοδυνάμου και 
μηχανισμό επαναφοράς τύπου GEZE ή ισοδυνάμου με μηχανισμό προτεραιότητας για τις δίφυλλες 
πόρτες καθώς και μπάρα πανικού τύπου ASSA ABLOY ή ισοδυνάμου όπου αυτή υποδεικνύεται από 
την επίβλεψη. 

 
Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα 
προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργείας από την από την εταιρία παραγωγής 
του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου 
εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο- 
υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών 
κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε 
άρτια λειτουργία και εμφάνιση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 400,00 € 
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A.T.: 168 

ΣΧ.65.19.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μονά, διπλά, τρίφυλλα ή τετράφυλλα 
σταθερά,ανοιγόμενα,ανοιγοανακλοινόμενα ηλεκτροσταικά βαμένα, με 
σύστημα θερμοδιακοπής 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 

 
Συστήματα ανοιγόμενων, ανακλινόμενων υαλοστασίων αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής με 
παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους τουλάχιστον 30 mm στις κάσες και στα 
φύλλα, με διπλούς υαλοπίνακες ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ενεργειακής επίδοσης του 
κουφώματος με Uf ≤ 1,5-2,2 W/(m2K), πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα 
ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με τα πρότυτα QUALICOAT και GSB 
ή ανοδίωση κατ’ ελάχιστον 15μm σύμφωνα με τον πρότυπο QUALANOD, μετά της δαπάνης όλων  
των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και 
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 
κουφωμάτων αλουμινίου. Οι διαστάσεις των διατομών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πλάτος 67mm / 
ύψος 51mm για την ίσια κάσα και πλάτος 75mm / ύψος 73mm για το ίσιο φύλλο. 

 
Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο εργαστήριο (πχ ΕΚΑΝΑΛ ή IFT ROSENHEIM) για δίφυλλο 
ανοιγόμενο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος) 1500x2200mm ή μεγαλύτερων: 

 
- Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 4 
- 

Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: Ε1200 
- 

Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C4/B4 
 

- Δυνάμεις λειτουργείας σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 1 
 

- Μηχανικές ιδιοτητές σύμφωνα με EN 13115:2001-07: Class 4 
 

- Αντοχή στην κρούση σύμφωνα με EN 13049:2003-04: Class 5 
 

- Αντοχή στην διάρρηξη σύμφωνα με EN 1627-1630:2011 για μονόφυλλο ανοιγόμενο σε 
διαστάσεις Πλάτος x Ύψος 1000x2200mm ή μεγαλύτερες: RC2 / RC2 Ν 

 
- Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 1,5-2,2 W/(m2K) 

 
 

Κατά περίπτωση και όπου αναφέρετε θα χρησιμοποιηθεί τυπολογία κρυφού φύλλου – concealed vent 
(hidden sash) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την αύξηση του ποσοστού του υαλοπίνακα στα 
ανοίγματα. 

 
Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα 
προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργείας από την από την εταιρία παραγωγής 
του συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου 
εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο- 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών 
κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε 
άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας 
αλουμινίου 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 250,00 € 

A.T.: 169 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
64.01.01.01 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών,όμοια με τα 
υπάρχοντα. Περιλαμβάνεται η βαφή με εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού 
υλικού στυρένιο-ακρυλικής βάσεως (ΣΧΕΤ.) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδους συνήθων διατομών. Πρόκειται για τα κικλιδώματα των νέων τμημάτων της περίφραξης, τα 
οποία θα είναι όμοια με τα υφιστάμενα ως προς το είδος των διατομών, τις διαστάσεις και τον 
σχεδιασμό του κιγκλιδώματος. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών 
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 

 

Βαφή με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials), υψηλής ανακλαστικότητας, συνοδευομένων από 
εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar 
Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο 
υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371). 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο 
στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 45,00 € 

 

 
A.T.: 170 

 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
64.01.02.01 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου 
από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους. Περιλαμβάνεται η βαφή με 
εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής βάσεως 
(ΣΧΕΤ.) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδους συνήθων διατομών. Πρόκειται για κικλιδώματα συνθέτου σχεδίου, σύμφωνα με τα σχέδια της 
αρχιτεκτονικής μελέτης. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης 
και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 
Βαφή με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials), υψηλής ανακλαστικότητας, συνοδευομένων από 
εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar 
Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο 
υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371). 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο 
στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία) 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 45,00 € 

A.T.: 171 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 64.03 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403 

 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, 
πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου που 
γενικά συνδέονται με εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα 
διακοσμητικά στοιχεία.Νέοι ορθοστάτες για την επανατοποθέτηση μεταλλικής πόρτας σε άλλη θέση 
νέας περίφραξης , ίδιου ανοίγματος . 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και 
η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 13,00 € 
 

 
 

A.T.: 172 
 

ΣΧ. ΝΕΤ ΝΟΙΚ 
62.21.01 

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους, με μονόφύλλα 
πρεσσαριστά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". Θυρόφυλλα, 
πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08- 
01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού 
πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα 
του . Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και 
τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης . 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικά μέτρα (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΗΤΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 250,00 € 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 173 

ΝΕΤ ΟΙΚ 62.60.02 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6236 100,00% 

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

 
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 
min. 

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας 
στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η 
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 280,00 

 
A.T.: 

 
174 

 

 

ΣΧ.ΝΕΤ ΟΙΚ 
62.50.01 

Δίφυλλη μεταλλική θύρα , βιομηχανικής προέλευσης,με θερμοδιακοπή, 
πάνελ θερμομόνωσης και αμφίπλευρη 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6236 100,00% 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς 
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας 
DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα 
δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με 
ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος 
συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και 
γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης με πάνελ θερμομόνωσης. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

(Αριθμητικώς): 300,00 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 175 

ΣΧ.ΝΕΤ ΟΙΚ 
62.50.02 

Μονόφυλλη μεταλλική θύρα , βιομηχανικής προέλευσης,με 
θερμοδιακοπή, πάνελ θερμομόνωσης και αμφίπλευρη 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6236 100,00% 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου 
πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική 
από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, 
αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την 
προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης με πάνελ θερμομόνωσης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 300,00 

 
A.T.: 

 
176 

 

 

ΝΕΤ ΝΟΙΚ 
65.60.01 

Ψευτόκασες. Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα 
αλουμινίου. 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6542 100,00% 
 

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως και 
μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως τοποθετημένες και 
στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείμενης επιφανείας.Ψευτόκασες 
αλουμινίου περιμετρικά, όπου απαιτείται , των κουφωμάτων αλουμινλιου και θυρών 
αλουμινίου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικώς): 12,00 

 
A.T.: 

 
177 

 

 

ΣΧ.ΝΕΤ ΟΙΚ 
65.25.01 

Σταθερές σίτες αερισμού 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6530 100,00% 
 

Σταθερές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και εργασία 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 80,00 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 178 

 
ΝΕΤ ΝΟΙΚ 63.01.01 Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εξωτερικών μονάδων Η/Μ με επένδυση 

πλαισίων με συρματόπλεγμα και περσίδες (συνολικού μήκους 16,40μ) 
(ΝΕΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301 

 
Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εξωτερικών μονάδων Η/Μ από μεταλικούς ορθοστάτες και πλαίσια 
περσιδωτά ή με πλήρωση συρματοπλέγματος. Πιο αναλυτικά η κατασκευή αποτελείται από 
γαλβανισμένους κοιλοδοκούς 100Χ100Χ5 mm (κατακόρυφοι πακτωμένοι σταθεροί ορθοστάτες), 
ανοιγόμενα περσιδωτά πλαίσια κατασκευασμένα σπό κοιλοδοκούς 50Χ50Χ5 mm με περσίδες πάχους 
4 mm σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συνδεδεμένα ανά τρία τεμάχια έτσι ώστε να ανοίγουν σε 
δύο κατευθύνσεις. Για τη μεταξύ τους κατακόρυφη σύνδεση (και με τον ορθοστάτη) απαιτείται η 
στερέωση σε επτά σημεία με ειδικούς γαλβανισμένους μεντεσέδες βαρέως τύπου για την αντοχή των 
φορτίων. 

Το τεμάχιο που συνδέεται άμεσα με τον ορθοστάτη θα έχει στη βάση του σταθερό τροχό Φ 080 
ικανότητας φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα). Τα άλλα δύο πλαίσια της ενότητας θα συνδέονται και 
εκείνα κατακόρυφα με όμοιο τρόπο (μεντεσέδες) και θα στηρίζονται σε δύο περιστρεφόμενους 
τροχούς Φ 080 ικανότητας φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα), ώστε να ανοίγει εντελώς η κατασκευή 
στην διαμήκη πλευρά για τη συντήρηση και την επιοσκευή της εξωτερικής κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας. Προβλέπεται επίσης η ασφάλιση της κατασκευής (κλείδωμα με λουκέτο σε δύο κατακόρυφα 
σημεία σε κάθε άνοιγμα). 

Στην εγκάρσια διεύθυνση θα υπάρχουν πλαίσια με γαλβανισμένους κοιλοδοκούς διαστάσεων 
50Χ50Χ5 mm με πλήρωση από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm, βάρους 
1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό). Τα πλαίσια θα στηρίζονται κατακόρυφα στους 
ορθοστάτες με γαλβανισμένους μεντεσέδες σε πέντε σημεία και θα είναι ανοιγόμενα για την 
επισκεψιμότητα της μονάδας. Το κάθε φύλλο θα έχει στη βάση του σταθερό τροχό Φ 080 ικανότητας 
φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα). 

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας των υλικών και μικρουλικών, μεταφοράς, κατασκευής, 
πάκτωσης και στερέωσης για εργσία πλήρως περαιωμένη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (υλικά και εργασία). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 4350,00 € 

 

 
A.T.: 179 

 

ΝΕΤ ΝΟΙΚ 63.01.02 Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εξωτερικών μονάδων Η/Μ με επένδυση 
πλαισίων με συρματόπλεγμα και περσίδες (συνολικού μήκους 14,70μ) 
(ΝΕΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301 

 
Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εξωτερικών μονάδων Η/Μ από μεταλικούς ορθοστάτες και πλαίσια 
περσιδωτά ή με πλήρωση συρματοπλέγματος. Πιο αναλυτικά η κατασκευή αποτελείται από 
γαλβανισμένους κοιλοδοκούς 100Χ100Χ5 mm (κατακόρυφοι πακτωμένοι σταθεροί ορθοστάτες), 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

ανοιγόμενα περσιδωτά πλαίσια κατασκευασμένα σπό κοιλοδοκούς 50Χ50Χ5 mm με περσίδες πάχους 
4 mm σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συνδεδεμένα ανά τρία τεμάχια έτσι ώστε να ανοίγουν σε 
δύο κατευθύνσεις. Για τη μεταξύ τους κατακόρυφη σύνδεση (και με τον ορθοστάτη) απαιτείται η 
στερέωση σε επτά σημεία με ειδικούς γαλβανισμένους μεντεσέδες βαρέως τύπου για την αντοχή των 
φορτίων. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. 80 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Το τεμάχιο που συνδέεται άμεσα με τον ορθοστάτη θα έχει στη βάση του σταθερό τροχό Φ 080 
ικανότητας φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα). Τα άλλα δύο πλαίσια της ενότητας θα συνδέονται και 
εκείνα κατακόρυφα με όμοιο τρόπο (μεντεσέδες) και θα στηρίζονται σε δύο περιστρεφόμενους 
τροχούς Φ 080 ικανότητας φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα), ώστε να ανοίγει εντελώς η κατασκευή 
στην διαμήκη πλευρά για τη συντήρηση και την επιοσκευή της εξωτερικής κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας. Προβλέπεται επίσης η ασφάλιση της κατασκευής (κλείδωμα με λουκέτο σε δύο κατακόρυφα 
σημεία σε κάθε άνοιγμα). 

Στην εγκάρσια διεύθυνση θα υπάρχουν πλαίσια με γαλβανισμένους κοιλοδοκούς διαστάσεων 
50Χ50Χ5 mm με πλήρωση από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm, βάρους 
1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό). Τα πλαίσια θα στηρίζονται κατακόρυφα στους 
ορθοστάτες με γαλβανισμένους μεντεσέδες σε πέντε σημεία και θα είναι ανοιγόμενα για την 
επισκεψιμότητα της μονάδας. Το κάθε φύλλο θα έχει στη βάση του σταθερό τροχό Φ 080 ικανότητας 
φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα). 

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας των υλικών και μικρουλικών, μεταφοράς, κατασκευής, 
πάκτωσης και στερέωσης για εργσία πλήρως περαιωμένη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (υλικά και εργασία). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 4250,00 € 

A.T.: 180 

 
ΝΕΤ ΝΟΙΚ 63.01.03 Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εξωτερικών μονάδων Η/Μ με επένδυση 

πλαισίων με συρματόπλεγμα και περσίδες (συνολικού μήκους 15,85μ) 
(ΝΕΟ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301 

 
Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εξωτερικών μονάδων Η/Μ από μεταλικούς ορθοστάτες και πλαίσια 
περσιδωτά ή με πλήρωση συρματοπλέγματος. Πιο αναλυτικά η κατασκευή αποτελείται από 
γαλβανισμένους κοιλοδοκούς 100Χ100Χ5 mm (κατακόρυφοι πακτωμένοι σταθεροί ορθοστάτες), 
ανοιγόμενα περσιδωτά πλαίσια κατασκευασμένα σπό κοιλοδοκούς 50Χ50Χ5 mm με περσίδες πάχους 
4 mm σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συνδεδεμένα ανά τρία τεμάχια έτσι ώστε να ανοίγουν σε 
δύο κατευθύνσεις. Για τη μεταξύ τους κατακόρυφη σύνδεση (και με τον ορθοστάτη) απαιτείται η 
στερέωση σε επτά σημεία με ειδικούς γαλβανισμένους μεντεσέδες βαρέως τύπου για την αντοχή των 
φορτίων. 

Το τεμάχιο που συνδέεται άμεσα με τον ορθοστάτη θα έχει στη βάση του σταθερό τροχό Φ 080 
ικανότητας φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα). Τα άλλα δύο πλαίσια της ενότητας θα συνδέονται και 
εκείνα κατακόρυφα με όμοιο τρόπο (μεντεσέδες) και θα στηρίζονται σε δύο περιστρεφόμενους 
τροχούς Φ 080 ικανότητας φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα), ώστε να ανοίγει εντελώς η κατασκευή 
στην διαμήκη πλευρά για τη συντήρηση και την επιοσκευή της εξωτερικής κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας. Προβλέπεται επίσης η ασφάλιση της κατασκευής (κλείδωμα με λουκέτο σε δύο κατακόρυφα 
σημεία σε κάθε άνοιγμα). 

Στην εγκάρσια διεύθυνση θα υπάρχουν πλαίσια με γαλβανισμένους κοιλοδοκούς διαστάσεων 
50Χ50Χ5 mm με πλήρωση από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm, βάρους 
1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό). Τα πλαίσια θα στηρίζονται κατακόρυφα στους 
ορθοστάτες με γαλβανισμένους μεντεσέδες σε πέντε σημεία και θα είναι ανοιγόμενα για την 
επισκεψιμότητα της μονάδας. Το κάθε φύλλο θα έχει στη βάση του σταθερό τροχό Φ 080 ικανότητας 
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φόρτωσης 200 κιλών (4χλμ/ώρα). 

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες προμήθειας των υλικών και μικρουλικών, μεταφοράς, κατασκευής, 
πάκτωσης και στερέωσης για εργσία πλήρως περαιωμένη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (υλικά και εργασία). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4243,02€ 

A.T.: 181 

ΝΕΤ ΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6118 100,00% 
 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και 
κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής 
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 3,10 € 
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«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 
 

 

A.T.: 182 

ΣΧ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
78.30.03.01 

Ψευδοροφή επισκέψιμη από πλάκες 60 x 60 cm σε μεταλλικό σκελετό 
(αμείβεται ιδιαίτερα) με υψηλή αντοχή στην υγρασία (ΣΧΕΤ.) 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00% 

 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, με υψηλή αντοχή στην υγρασία, παραγόμενη από 
υψηλής ποιότητας ινοπλισμένου γυψοπυρήνα. Οι πλάκες οροφής είναι εργοστασιακά επικολλημένες 
με λευκή μεμβράνη (ελεύθερη PVC) στην εμφανή πλευρά, και κόκκινη μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE) 
στην πίσω όψη που λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών. Είναι έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων 9.5 x 600 x 600/1200 mm, έχουν άκρα τύπου A και μπορούν να τοποθετηθούν σε  
Εμφανή υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

 

Άλλα χαρακτηριστικά: 
Χρώμα πλάκας: Υπέρλευκο 
Μεμβράνη: Εργοστασιακά εμποτισμένη μεμβράνη με υψηλή αντοχή στην απόξεση και στην ηλιακή 
ακτινοβολία, η οποία είναι ελαστομερής και παρέχει μεγάλη αντοχή σε χημικά. 
Στιλπνότητα: περ. 10 σε θερμοκρασία 60Ί. 
Αντοχή αποχρωματισμού στην ηλιακή ακτινοβολία: >6 (DIN 54004). 
Βαθμός ανάκλασης φωτός: 86.3%. 
Αντοχή σε χημικά: πιστοποιημένα με βάση το πρότυπο DIN 68 861, FIRA BS 3962, NEMA LD-3- 
1991. 
Ακουστικές Ιδιότητες: Regula:αw: 0.05; NRC: 0.05 
Κατηγορία Ακαυστότητας: Μη διάτρητη: B-s1,d0 
Ανάρτηση: Αναρτώνται με σκελετό Τ 15mm ή 24mm που αποτελείται από κύριους και δευτερεύοντες 
οδηγούς πάχους 38mm και περιμετρικούς οδηγούς 
Παραγόμενες από υψηλού βαθμού μη εύφλεκτη, ινοπλισμένη γυψοσανίδα με βάσει το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 520. 

 

Πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14190. 
 

Πιστοποιημένες βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13501-1 με επίτευξη μέγιστης κατηγορίας 
ακαυστότητας B-s1,d0. 

 
Αντοχή σε ατμοσφαιρική υγρασία έως 90% RH και πρόσκαιρη αντοχή σε μεγαλύτερα ποσοστά αυτής. 

Δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες και είναι πλήρως ανακυκλώσιμες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού  ανάρτησης  για  την  εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των  πλακών  και  
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού 
αποτελέσματος 
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 6,70 € 
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A.T.: 183 

ΝΕΤ ΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6116 100,00% 
 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 
30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, 
στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3,90 € 
 
 
 

 
A.T.: 184 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7735 100,00% 
 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

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

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,70 € 

A.T.: 185 

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών 
επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7737 100,00% 

 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού 
σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την 
προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την 
μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές 
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λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 3,40 € 

 
 
 

 
A.T.: 186 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
72.31.01.01 

Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7231 100,00% 

 

Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,45-0,60mm, διαμορφωμέναστα 
επιθυμητά προφίλ. Μέγιστο μήκος τεμαχίου 3,00μ. Χρησιοποιείται σε κορφιάδες, γωνίες και λοιπές 
συναρμογές της κατασκευής. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, 

 ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των τεμαχίων στις 

προβλεπόμενες θέσεις, καθώς και κάθε αναγκαίο υλικό για την έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 10,00 € 

 
 

 
A.T.: 187 

 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
76.27.03.01 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 
16 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΣΧΕΤ.) 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 
7609.2 

100,00% 

 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 
φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 50,00 
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A.T.: 188 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
72.80.01 

Πάνελ πολυουρεθάνης οροφής τύπου sandwich συνολικού πάχους 100 
mm (ΣΧΕΤ.) 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7321 100,00% 

 
Θερμομονωτικά πάνελ επικάλυψης, τύπου σάντουιτς, ωφέλιμου πλάτους 1000mm, αποτελούμενα 
από δύο γαλβανισμένα και προβαμμένα χαλυβδόφυλλα και ενδιάμεσο πυρήνα μονωτικού υλικού. 
Τα χαλυβδόφυλλα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ (ΕΝ 10346) και θα φέρουν ως οργανική 
επίστρωση πολυεστερική βαφή πάχους 25μm (EN 10169). Το εξωτερικό χαλυβδόφυλλο, πάχους 
0,45mm (EN 10143), θα έχει διαμόρφωση τραπεζοειδούς διατομής, με 4 τραπεζοειδείς νευρώσεις 
ύψους τουλάχιστον 37mm. Το εσωτερικό χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,40mm (EN 10143), θα είναι 
ελαφρά διαμορφωμένο. 
Το υλικό του πυρήνα θα είναι συμπαγής αφρός πολυουρεθάνης, κατάλληλης σύνθεσης ώστε τα πάνελ 
να εντάσσονται στην κατηγορία “B-s3, d0” ως προς την αντίδρασή τους σε φωτιά (EN 13501-1). Το 
πάχος του πυρήνα καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης θερμομόνωσης. 
Ο διαμήκης αρμός σύνδεσης των πάνελ θα φέρει προεγκατεστημένο αφρώδες σφραγιστικό 
παρέμβυσμα. Οι επιφάνειες (εξωτερική και εσωτερική) των πάνελ θα φέρουν αφαιρούμενο φιλμ 
πολυαιθυλενίου, για την προστασία της βαφής κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό των πάνελ στο 
εργοτάξιο, το οποίο θα πρέπει να αφαιρείται αμέσως μετά την τοποθέτηση των πάνελ. 
Τα πάνελ θα φέρουν σήμανση CE (EN 14509). 
Η στερέωση των πάνελ στον φέροντα οργανισμό γίνεται στις θέσεις των τραπεζοειδών νευρώσεων 
των πάνελ, με ανοξείδωτους αυτοδιατρητικούς κοχλίες Φ6,3mm ή Φ5,5mm, σε συνδυασμό με 
μεταλλικές καλύπτρες, με επένδυση αφρώδους σφραγιστικού υλικού, διατομής συμβατής με τη 
γεωμετρία των τραπεζοειδών νευρώσεων. Όπου απαιτείται στερέωση των πάνελ σε άλλες θέσεις, οι 
κοχλίες θα πρέπει να συνδυάζονται με μεταλλικές ροδέλες με επένδυση EPDM ή NEOPREN. 
Η διαμόρφωση των αρμών σύνδεσης των επιμέρους επιφανειών του κτιρίου (απολήξεις πάνελ, 
οριζόντιες και κατακόρυφες ακμές, κορφιάς, αρμός σύνδεσης πλαγιοκάλυψης-δαπέδου, αρμός 
σύνδεσης πλαγιοκάλυψης-επικάλυψης, συναρμογή ανοιγμάτων, κτλ.) γίνεται με τη χρήση κατάλληλα 
διαμορφωμένων ειδικών τεμαχίων (χαλυβδόφυλλα ανάλογης ποιότητας με αυτή των χαλυβδόφυλλων 
των πάνελ), και λοιπών παρελκόμενων μικροϋλικών (στεγανωτικές ταινίες, αφρώδη παρεμβύσματα, 
επί τόπου έκχυση πολυουρεθάνης, κοχλίες στερέωσης, κτλ), προκειμένου να διασφαλιστεί η 
στεγανότητα των αρμών αυτών και να αποτραπεί η δημιουργία θερμογεφυρών. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας όλων των υλικών και μικρουλικών, ο ναύλος οδικής 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, καθώς επίσης και όλες οι εργασίες τοποθέτησης και στερέωσης των 
πάνελ επικάλυψης και των ειδικών τεμαχίων (κορφιάς, καλύπτρες, κτλ.) για την πλήρη και ορθή 
περαίωση της εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 35,00 

 
 
 

 
A.T.: 189 

 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
79.47.01 

Θερμομόνωση   από εξ.    Πολυστερίνης   πάχους   8cm με διπλή 
γυψοσανίδα (ΣΧΕΤ.) 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 
7934 

100,00% 
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Θερμομόνωση τοίχων (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 80mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. 
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Περιλαμβάνεται η επικάλυψη της μόνωσης με διπλή γυψοσανίδα και ο σκελετός ανάρτησης της 
γυψοσανίδας. 

 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 24,40 

A.T.: 190 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
79.47.02 

Θερμοπρόσοψη εξ. Πολυστερίνης πάχους 8cm (ΣΧΕΤ.) 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00% 

 

Εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης εξωτερικών επιφανειών, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 80 mm. 
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

 
- ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 °C – κατά ΕΛΟΤ 

EN 12164 – τιμή: 20-80 mm: 0,033 W/mk, 100 mm: 0,034 W/mk 
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής ή 10% παραμόρφωση) – κατά ΕΛΟΤ EN 

826 – τιμή: 0,25 Ν/mm2
 

- ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 – τιμή: 1,5 max (% κατ’ όγκο) 
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - 0,07 mm/mK 
- ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ – ουδέν 
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ μ (Αέρας μ=1) ΕΛΟΤ ΕΝ 12086 – τιμή: 100 

min 
- ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – τιμή: -50/+75 βαθμοί 

κελσίου 
- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ (EUROCLASS) – κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1 – τιμή: Ε 
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – κατά ΕΝ 822 – τιμή: μήκος 1200 mm, πλάτος 600 mm, πάχος 80 mm 

 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

 
 

Εφαρμογή: 
Ελέγχουμε την επιφάνεια εφαρμογής. Πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, σχετικά επίπεδη χωρίς 
υπολείμματα λαδιού-γράσου ή σκόνης και χωρίς σαθρά τμήματα. Προαιρετικά πλένουμε με νερό το 
μπετό και τον τοίχο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουν εξαφανιστεί και τα τελευταία υπολείμματα 
σκόνης ή άλλων ουσιών. Ελέγχουμε την επιπεδότητα κατά την εφαρμογή του συστήματος και 
επιδιώκουμε με διακύμανση ±1cm/3m. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την 
εξομάλυνση των επιφανειών στην περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Σε περίπτωση 
σαθρών ή παλαιών υποστρωμάτων απαιτείται να χρησιμοποιηθεί μηχανική στερέωση του συστήματος 
με κατά μέσο όρο 4 βύσματα/m2 
Τοποθετούμε τους οδηγούς έναρξης αλουμινίου στον τοίχο. Οι οδηγοί βιδώνονται στο υπόστρωμα με 
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τη χρήση βυσμάτων με κενό μεταξύ τους 3mm ανά τεμάχιο λόγω συστολοδιαστολών του υλικού 
(αλουμίνιο) και επιπεδόνονται με αλφάδι. Στην περίπτωση που πρέπει να ξεκινήσουμε απο την 
επιφάνεια του δαπέδου είτε των θεμελίων θα πρέπει να δημιουργηθεί η ζώνη στεγάνωσης του κατω 
άκρου του συστήματος, ώστε να προστατεύεται το κτίριο απο την υγρασία 
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Μετά την εφαρμογή του κατάλληλου συγκολλητικού υλικού στην επιφάνεια των θερμομονωτικών 
πλακών τοποθετούμε τις θερμομονωτικές πλάκες στο υπόστρωμα. 
Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται σταυρωτά (όπως στα τούβλα) σε όλες τις επιφάνειες και ειδικά στις 
γωνίες του κτιρίου ώστε να μην δημιουργούνται ενιαίοι κάθετοι αρμοί. Φροντίζουμε ταυτόχρονα να μην 
μένουν κενά μεταξύ των πλακών και μεγάλες ανεπιπεδότητες στην τελική τους επιφάνεια. 
Τυχόν κενά μεταξύ των πλακών θερμομόνωσης γεμίζονται με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης 
περιορισμένης διόγκωσης και περιορισμένης αναφλεξιμότητας. Για την δημιουργία τέλειας επιφάνειας 
ελέγχεται η επιπεδότητα των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης με πήχη και τρίβεται όλη η επιφάνεια 
με γυαλόχαρτο ή με ειδικά τριβεία για να μην υπάρχει καμία ατέλεια ή ανεπιπεδότητα που θα 
δημιουργήσει αισθητικό πρόβλημα στο τελικό αποτέλεσμα. 
Αρχικά εφαρμόζονται όλα τα ειδικά τεμάχια του συστήματος όπως γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, αρμοί 
διαστολής κτιρίων κλπ. τοποθετώντας τα επί της επιφάνειας της μόνωσης με εμβαπτισμό τους στον 
τοπικά εφαρμοσμένο αντιρρηγματικό σοβά. 
Εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια ο ενδιάμεσος ενισχυτικός, ελαστικός σοβάς με ίσια ανοξείδωτη 
σπάτουλα σε μια στρώση κατάλληλου πάχους βάση των προδιαγραφών του υλικού και τοποθετείται 
στην επιφάνεια του το υαλόπλεγμα το οποίο πρέπει να εμβαπτίζεται στο υγρό ακόμα επίχρισμα, έτσι 
ώστε να καλυφθεί πλήρως (πρέπει να φαίνεται η υφή του υαλοπλέγματος ελαφρά αλλά όχι τα 
χρώματα ή τα λογότυπα της εταιρείας). Οι στρώσεις του υαλοπλέγματος πρέπει πάντα να 
επικαλύπτονται κατά 10cm στις άκρες. 
Εφαρμόζονται οι έτοιμοι διακοσμητικοί σοβάδες πάχους 3 mm στην επιθυμητή απόχρωση, υφή και 
τεχνοτροπία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
Συστάσεις 

 Οι όψεις πρέπει να προστατεύονται (π.χ. με λινάτσες), ιδιαίτερα το καλοκαίρι από την ηλιακή 
ακτινοβολία/ 

 Μεταξύ των ενώσεων των μονωτικών υλικών πρέπει να μην προεξέχει η κόλλα. 

 Στις γωνίες των ανοιγμάτων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην χρήση των 
κατάλληλων διαστάσεων μονωτικών όσο και στον τρόπο σύνδεσής τους 

 Στις ακμές του κτιρίου επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο ολόκληρων ή μισών πλακών σε 
οδοντωτή τοποθέτηση 

 Κατά την επικόλληση των μονωτικών πλακών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτές πρέπει 
να τοποθετούνται από κάτω προς τα επάνω κολλητά η μία με την άλλη αλλά με 
μετατοπισμένους αρμούς και επίπεδα. 

 Ειδικό τεμάχιο με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα, για εύκολη και γρήγορη δημιουργία 
νεροσταλάκτη και ενσωμάτωση στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται για 
προστασία στα σημεία που ενδεχομένως να στάζει νερό (π.χ. λόγω βροχής) προς το 
εσωτερικό του κτιρίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακμές των προβόλων, στα πρέκια των 
παραθύρων, όπως και στα κουτιά των ρολών. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 34,00 

A.T.: 191 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
79.09.01 

Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο ψηφίδα (ΣΧΕΤ.) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7912 100,00% 
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Επίστρωση απλή με ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Με 
στρώση ψηφίδας (δια συμπίεσης και όχι δια επίπασης), με αντοχή σε UV ακτινοβολία και σύμμικτα 
οπλισμένο με πολυεστέρα υαλόπλεγμα, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. 
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Περιλαμβάνεται η εφαρμογή με φλόγιστρο και κάθε αναγκαίο υλικό και μικροϋλικό για την πλήρη 
εφαρμογή της μόνωσης. 
Οι προδιαγραφές του υλικού είναι οι εξής: Αντοχή επιμήκυνσης (Βάσει DIN EN 12311-1) : Κατα μήκος 
: 800 Ν /50 mm Επιμήκυνση εφελκυσμού (Βάσει DIN EN 12311-1) : 35% εγκάρσια και κατα μήκος 
Ελαστικότης (Βάσει DIN EN 12311-1): Κατά μήκος 30% / διαγωνίως 30% Τεστ ψυχράς κάμψης (Βάσει 
DIN EN 1109): -25o C Σημείο ευπλαστότητας (Βάσει DIN EN 1110): + 100o C Οπλισμός: 
Πολυεστερικός 250 g/m2 Πάχος: 5,2 mm. 

 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 8,00 

 

 
A.T.: 192 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 79.15.01 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914 

 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2,40 € 

A.T.: 193 

ΣΧ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
78.05.13.01 

Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 
78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοίμων φύλλων εμβαδού 
μικροτέρου από 0,72 m2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00% 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 
m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). Η προσαύξηση προβλέπεται λόγω 
δυσκολίας εκτέλεσης της εργασίας στους χώρους μεγάλου ύψους. 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από 
0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 
78.05.13. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 6,60 € 
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A.T.: 194 

ΣΧ. ΝΕΤ ΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση 
δωμάτων. 

 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3504 100,00% 

 

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

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 80,00 € 

 
 

 
A.T.: 195 

 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
79.46.01 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 60 mm 

 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00% 

 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, με 
πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση αυτών με θερμή 
άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 14,50 € 

A.T.: 196 

ΝΕΤ ΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7902 100,00% 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2,20 € 



 σελ. 90 

 
   

 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

A.T.: 197 

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή 
γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 
7744 

100,00% 

 
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό 
χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος 
(υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία). 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 13,50 
 
 

 
A.T.: 198 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 
7725 

100,00% 

 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 
μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 3,90 

 
 
 

 

A.T.: 199 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
79.03.01 

Υψηλής ποιότητας ελαστικό , στεγανωτικό χρώμα 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7902 100,00% 

Υψηλής ποιότητας ελαστικό, στεγανωτικό χρώμα με βάση ακρυλικές ρυτίνες. Υλικό που παρέχει 
πλήρη στεγανότητα στους τοίχους έναντι βροχής, μεγάλης ελαστικότητας, υδρατμοπερατό, που 
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επιτρέπει τη διαπνοή των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, και έχει τη δυνατότητα κάλυψης τριχοειδώς 
ρηγματωμένων επιφανεικών. Υλικό ισχυρής πρόσφυσης, ανθεκτικό στην έκπλυση και στις δυσμανείς 
καιρικές συνθήκες. Τεχνικά χαρακτηριστικά: ιξώδες: 14-17, πυκνότητα: 1,34kg/l, pH: 8-9 στους +23ºC, 
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καλυπτικότητα: min 90%, τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,03kgr/m2h0.5 , αντοχή σε πρόσφυση: 
2,00N/mm2, αντοχή στο πλύσιμο >20.000 κύκλους, ανακλαστικότητα ηλιακής ακτινοβολίας: 89%, 
συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία: 0,86. Περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και 
μικροϋλικά και πάσης φύσεως εργασία, που είναι απαραίτητα για την αποπεράτωση της εργασίας και 
ορίζεται από τη μελέτη. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 7,00 

 
 
 

 

A.T.: 200 
 

ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
77.28.01 

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7735 100,00% 
 

Λευκό γαλάκτωμα, με ιδιότητες ρυτινούχου υδατικής διασποράς υψηλής διεισδυτικότητας, η οποία, 
εφαρμοζόμενη σε πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για 
την πρόσφυση σε αυτές υδατοδιαλυτών χρωμάτων, κολλών πλακιδίων, ελαστικών κονιαμάτων, 
επαλειφόμενων ελαστομερών, εκρυλικών σοβάδων, κλπ. Διεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του 
υποστρώματος και λειτουργεί ως συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και του χρώματος, του κονιάματος 
κλπ που πρόκειται να εφαρμοστεί. Περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά και πάσης 
φύσεως εργασία, που είναι απαραίτητα για την αποπεράτωση της εργασίας και ορίζεται από τη 
μελέτη. 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 8,00 

 
 

 

 
A.T.: 201 

ΝΕΤ ΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με 
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό. 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ-7936 100,00% 

 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο  στις  εργοστασιακές  τους 
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συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 
(γ)      Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα    
με τις οδηγίες του προμηθευτή 
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, 
οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι 
κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 
7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση 
αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 

 
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται 
αναλογικά. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 16,80 € 

A.T.: 202 

ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β- 
43.3.1 

Ινώδεις πλάκες σφράγισης αρμών διαστολής πλακών σκυροδέματος 
έναντι υγρασίας και αέρα.(ΣΧΕΤ.) 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6370 100,00% 

 
Πλήρωση διακένου αρμών τεχνικών έργων εμποτισμένη με ασφαλτικό, ινώδη σανίδα, πάχους 10 mm και 
βάθους 15 εκ., συμπιέσιμη σε ποσοστό 50% του πάχους της (φάση διαστολής) και ανακάμπτουσα σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού τους πάχους (φάση συστολής), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02- 
03 ‘’Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα’’ 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτισμένων σανίδων, 

 ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των τεμαχίων της 

σανίδας με ατσαλόκαρφα στις προβλεπόμενες θέσεις (εκατέρωθεν ελαστικών ταινιών στεγάνωσης ή 

σε ολόκληρη την επιφάνεια του αρμού) και στάθμες από την επιφάνεια των στοιχείων από 

σκυρόδεμα (διάκενο εφαρμογής μαστίχης σφράγισης αρμού, συνήθως βάθους 25 mm). 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 15,00 € 
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A.T.: 203  

ΠΡΣ Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1710 100,00% 

 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05- 
00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με  
αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, 
υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την 
ανάπτυξη φυτών. 

 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 8,50 € 

 
 
 

 

 
A.T.: 204 

ΠΡΣ Γ1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1140 100,00% 

 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

 
 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 105,00 € 
 

 
A.T.: 205 

 

ΠΡΣ Δ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ4 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

ΟΜΑΔΑ Η. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων 

σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10- 

09-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 
(Αριθμητικώς): 25,00 € 

 
A.T.: 

 
206 

 

 
ΠΡΣ Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 
 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα 
του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 1,10 € 

 
 
 
 

                                                
ΑΡΙΔΑΙΑ, ……../……../…… 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                          

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                               
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                            
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ                            
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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