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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. 

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 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 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 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. 

(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 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 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. 

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 προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

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

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

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 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: 



 

α/α Είδος Συντελεστής 

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

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

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

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

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

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

 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. 

 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. 

 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. 

 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 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
 
 
 
 
 
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 

 
 Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

 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 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. 

 
 



  

 

    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 

 

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. 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 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.  

1.2 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. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 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. 

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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 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 κ.λπ. 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. 

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

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.  



  

 

    

1.8 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.) 

1.9 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. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών 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  

1.11 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 κ.λπ.). 

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 κ.λπ. 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. 

1.13 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]),  

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

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

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.  

1.17 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. 

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

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. 

1.20 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. 



  

 

    

1.21 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. 

1.22 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. 

1.23 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. 

1.24 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. 

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

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. 

1.27 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. 

(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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

- ΕΚΔΟΣΗ 4.0  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
 

 

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. 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 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.  

1.2 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. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 



 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. 

1.3 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. 

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. 

1.5 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. 

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

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.  

1.8 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.) 

1.9 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. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών 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  

1.11 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.). 

1.12 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. 

1.13 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]),  

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

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

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.  

1.17 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. 

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

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. 

1.20 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. 

1.21 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. 

1.22 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. 

1.23 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. 

1.24 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. 

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

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. 

1.27 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. 

(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 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. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ 
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Έργο:

Θέση:

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός ΆρθρουΑρ. Τιμ. Κωδ. ΕΤΕΠ

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ
1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. 1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-12001 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

15-02-01-01
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.20.1002

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 3 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  4.5003

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.65.2004

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών. 5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.56005 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-02-02

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. 

6 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-2.1006

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. 7 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-2007 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-02-01-00

Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4

8 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-18.3008 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-06-00-00

Κατασκευή επιχωμάτων. 9 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Α-20009 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-01-00

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

10 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  3.12010

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  10.1.2011

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  10.7.1012

1.2. Τεχνικά έργα
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15.

1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-29.2.2013 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00
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Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-29.3.1014 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C.

3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-30.3015 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-02-01-00

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-51016 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-02-01-00

Πρόχυτα λεπτά κράσπεδα  0.08x0,20m από σκυρόδεμα. 5 ΝΕΤ ΟΔΟ  ΝΒ-51.1017 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-02-01-00

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.

6 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-4.1018 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-01-00

Επιστρώσεις με τσιμεντένιους  κυβόλιθους με χαλαζιακή επικάλυψη, 
διαστάσεων 20Χ10  και πάχους  6  εκ. σε υπόστρωμα απο άμμο. 

7 ΝΕΤ ΟΔΟ  ΝΒ-52.1019

Επιστρώσεις με τσιμεντένιους  κυβόλιθους με χαλαζιακή επικάλυψη, 
οποιουδήποτε σχήματος πάχους  6  εκ. σε υπόστρωμα απο άμμο. 
PAVE 3 ή PAVE 5

8 ΝΕΤ ΟΔΟ  ΝΒ-52.2020

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων  κ.λ.π. οποιουδήποτε τύπου και 
χρώματος(απλές,όδευσης τυφλών, βοτσαλωτές,δίχρωμες κ.τ.λ.) 

9 ΝΕΤ ΟΔΟ  ΝΒ-52.1.1021 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-02-02-00

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 
από γρανίτη. 

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  78.96022

Επιστρώσεις δαπάδων με ορθογωνισμένη πέτρα πορόλιθου 
(προέλευσης Λακώματος). Διαστάσεων 40Χ80Χ3 εκ χρώματος 
ωχρομπέζ. 

11 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν73.12.5.1023 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

1.3. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-2.2024 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-03-00
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 
πάχους 0,10 m.

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Γ-1.2025 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-03-00

Ασφαλτική προεπάλειψη. 3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Δ-3026 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-01

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Δ-8.1027 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-04

1.4. Σήμανση - Ασφάλιση
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών. 

1 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  1.5028

Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, 
από σκληρό πλαστικό. 

2 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  1.2029

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων - Μηνιαία χρήση
 πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης Μηνιαία χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής σήμανσης

3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-9.6030 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-04-06-00

Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου. 4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-16031

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN 80 mm (3’’).

5 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-10.2032 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-04-07-00

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.

6 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-9.3033 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-04-06-00

Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.

7 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Ε-17.1034 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-04-02-00

1.5. Οδοφωτισμός & Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Καλώδιο τύπου J1VV-R, διατομής 4 Χ 10 mm2 1 ΑΤΗΕ  Ν9337.13.4035

Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2 2 ΑΤΗΕ  Ν9337.4.4036

Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 Χ 16 mm2 3 ΑΤΗΕ  Ν9337.4.5037

Αγωγός γυμνός χάλκινος, μονόκλωνος, διατομής 6 mm2 4 ΑΤΗΕ  Ν9339038

Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25 mm2 5 ΑΤΗΕ  Ν9340.3039

Ειδικός σφιγκτήρας διατομής 25 mm2 6 ΑΤΗΕ  Ν9344.2040
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Πλαστικός σωλήνας HDPE DN90 mm, πιέσεως 6 ατμοσφαιρών 7 ΑΤΗΕ  Ν9315.4.5041

Φωτιστικό τύπου1, πλήρες 8 ΑΤΗΕ  Ν9322.51.1042

Φωτιστικό τύπου2, πλήρες 9 ΑΤΗΕ  Ν9322.51.2043

Φωτιστικό τύπου3, πλήρες 10 ΑΤΗΕ  Ν9322.51.3044

Φωτιστικό τύπου 4, πλήρες 11 ΑΤΗΕ  Ν9322.51.4045

Φωτιστικό τύπου5, πλήρες 12 ΑΤΗΕ  Ν9322.51.5046

Φωτιστικό τύπου6, πλήρες 13 ΑΤΗΕ  Ν9322.51.6047

Φωτιστικό τύπου7, πλήρες 14 ΑΤΗΕ  Ν9322.51.7048

Ρευματοδότης στεγανός εντός PILLAR κατάλληλος για τοποθέτηση 
εντός πίνακα, έντασης 16 Α 

15 ΑΤΗΕ  N8827.7.1049

Φωτιστικό σώμα στεγανό εντός PILLAR, τύπου σφαιρικής χελώνας, 
μεταλλικό, προστασίας ΙΡ65 

16 ΑΤΗΕ  Ν8982.10.1.2050

Πλάκα γείωσης 500x500x5 mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό 17 ΑΤΗΕ  Ν9341.2.2051

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), διαστάσεων περίπου 100 Χ 80 
εκατοστά 

18 ΑΤΗΕ  Ν9350.3.1052

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα << Ντεκαπέ >> με πόρτα, 
διαστάσεων περίπου 60 Χ 50 εκατοστά, επίτοιχος, προστασίας ΙΡ55 

19 ΑΤΗΕ  Ν8840.5.2053

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα << Ντεκαπέ >> με πόρτα, 
διαστάσεων περίπου 65 Χ 55 εκατοστά, επίτοιχος, προστασίας ΙΡ55 

20 ΑΤΗΕ  Ν8840.7.3054

Διακόπτης ράγας μονοπολικός 40 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 21 ΑΤΗΕ  Ν8880.1.2055

Διακόπτης ράγας τριπολικός 40 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 22 ΑΤΗΕ  Ν8880.3.2056

Διακόπτης ράγας τριπολικός 63 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 23 ΑΤΗΕ  Ν8880.3.3057

Ασφάλεια συντηκτική έντασης 4 Α από πορσελάνη εντός μεταλλικού 
πίνακα διανομής 

24 ΑΤΗΕ  Ν8910.5.6058

Ασφάλεια συντηκτική έντασης από 10 έως και 25 Α από πορσελάνη 25 ΑΤΗΕ  Ν8910.5.7059

Ασφάλεια συντηκτική έντασης από 35 έως και 63 Α από πορσελάνη 26 ΑΤΗΕ  Ν8910.5.8060

Μικροαυτόματος διακόπτης, εντάσεως από 10 Α έως και 16 Α, 
μονοπολικός εντός μεταλλικού πίνακα 

27 ΑΤΗΕ  Ν8915.1.3061

Μικροαυτόματος διακόπτης, εντάσεως από 10 Α έως και 16 Α, 
τριπολικός εντός μεταλλικού πίνακα 

28 ΑΤΗΕ  Ν8915.2.3062

Αυτόματος διακόπτης ράγας έναντι σφάλματος διαρροής ονομ. 
ρεύματος διαρροής 30 μΑ, εντάσεως έως και 40 Α, τετραπολικός εντός 
μεταλλικού πίνακα 

29 ΑΤΗΕ  Ν8918.10.1063

Διακόπτης ράγας τηλεχειριζόμενος (ρελέ ισχύος AC1) τριπολικός 40 Α, 
έως 3 βοηθητικές επαφές (ΝΟ), με πηνίο 230Vac εντός μεταλλικού 
πίνακα διανομής 

30 ΑΤΗΕ  Ν8894.2.4064

Διακόπτης ράγας τηλεχειριζόμενος (ρελέ ισχύος AC1) τριπολικός 40 Α, 
έως 3 βοηθητικές επαφές (ΝΟ), με πηνίο 230Vac και στοιχείο χρονικής 
καθυστέρησης ενδεικτικής περιοχής από 0 έως 60 sec εντός μεταλλικού 
πίνακα διανομής 

31 ΑΤΗΕ  Ν8894.3.4065

Ψηφιακός αστρονομικός χρονοδιακόπτης και μεταγωγικός διακόπτης 32 ΑΤΗΕ  Ν9346066

Ενδεικτική λυχνία Χ.Τ. τάσεως λειτουργίας 500 V κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε πίνακες 

33 ΑΤΗΕ  Ν8924.2067

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων και επίχωση, 
προειδοποιητικές ταινίες κ.λ.π. 

34 ΑΤΗΕ  Ν9302.20068

Επίστρωση με πλάκες σκυροδέματος 500Χ500Χ25 mm 35 ΑΤΗΕ  N9306.5069

Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 36 ΑΤΗΕ  Ν9301070

Προκατασκευασμένη βάση ιστού οπλισμένη, διαστάσεων 0,75 x 0,75 m 
βάθους 0,75 m 

37 ΑΤΗΕ  Ν9313.6071

Προκατασκευασμένη βάση ιστού οπλισμένη, διαστάσεων 1,10 x 1,10 m 
βάθους 1,00 m 

38 ΑΤΗΕ  Ν9313.7072

Προκατασκευασμένο φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων εσωτερικών διαστάσεων περίπου 40 x 40 cm βάθους 
έως 70 cm 

39 ΑΤΗΕ  Ν9307.2073

Προκατασκευασμένο φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων εσωτερικών διαστάσεων περίπου 60 x 60 cm βάθους 
έως 100 cm 

40 ΑΤΗΕ  Ν9307.3074

Εκσκαφή χάνδακα και επίχωση για διέλευση καλωδίων από δρόμο 41 ΑΤΗΕ  Ν9304.2075

Εξαγωγή και απομάκρυνση ιστού 42 ΑΤΗΕ  Ν9405.3076

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο HDPE (HD PE100),τρίτης 
γενιάς MRS10, ον. διαμ. DN32, PN 10 atm 

43 ΑΤΗΕ  Ν8044.19.4077
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Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο HDPE (HD PE100),τρίτης 
γενιάς MRS10, ον. διαμ. DN50, PN 10 atm 

44 ΑΤΗΕ  Ν8044.19.6078

Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins 45 ΑΤΗΕ  Ν8101.2079

Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 46 ΑΤΗΕ  Ν8101.4080

Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins 47 ΑΤΗΕ  Ν8101.6081

Κρουνός ορειχάλκινος εκροής, διαμέτρου Φ 3/4 ins 48 ΑΤΗΕ  Ν8138.2.3082

1.6. Εργασίες πρασίνου
1.6.1. Φυτευτικές εργασίες
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση 
επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
. 

1 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ1083

Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωμάτωση 
βελτιωτικών εδάφους. 

2 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ2084 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-02-01

Προμήθεια πλήρους χημικού λιπάσματος, διασπορά και ενσωμάτωση 
στην φυτική γη. 

3 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΝΓ2.2085

Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ανάμιξη κηπευτικού 
χώματος και άμμου ποταμού. 

4 ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ3086 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-02-03

Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης. 5 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ10087 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-02-01

Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου. 6 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ16088

Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος. 7 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ7089 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-05-00

Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία 
χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m

8 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.1090 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-01-00

Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία 
χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

9 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.2091 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-01-00

Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου 
με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

10 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε11.1.2092 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-09-00

Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση 
χλοοτάπητα με σπορά.

11 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε13.1093 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-02-02

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt.

12 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.4094 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-01-00

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt.

13 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.5095 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-01-00

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt.

14 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.6096 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-01-00

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 23 - 40 lt.

15 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.7097 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-05-01-00

Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. 
Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m

16 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ1.1098 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-06-01-00

Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Άρδευση φυτών με επίγειο ή 
υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο

17 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ2.1.5099 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-06-01-00

Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση χλοοτάπητα. Άρδευση χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)

18 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ2.2.5100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-06-01-00

Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με λιπαντήρες19 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ3.2101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-06-03-00

Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου 
ποτίσματος

20 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ3.3102 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-06-03-00

Συντήρηση πρασίνου. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. 
Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

21 ΝΕΤ ΠΡΣ  ΣΤ4.8.1103 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-06-04-03

1.6.2. Φυτευτικό υλικό
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ31 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.3104 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-09-01-00
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ42 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.4105 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-09-01-00
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ53 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.5106 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-09-01-00
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ64 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.6107 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-09-01-00
Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ35 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ2.3108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-09-01-00
1.6.3. Αρδευση
Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων 
σε οποιοδήποτε έδαφος. 

1 ΝΕΤ ΠΡΣ  Α3109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 
υπογείου αρδευτικού δικτύου με ελκυστήρα. 

2 ΝΕΤ ΠΡΣ  Α11110

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

3 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.4111 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-03-02

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή 
χειμάρρου. 

4 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.8112 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-03-02
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Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

5 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  9.10.1113 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 25

6 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.1.3114 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 32

7 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.1.4115 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32

8 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.3116 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40

9 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.4117 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50

10 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.5118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63

11 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.6119 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75

12 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.7120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Μικροσωλήνας από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm. Φ 12

13 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.3.4121 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα Φ 1/2

14 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.2.1122 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα Φ 3/4

15 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.2.2123 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα Φ 1

16 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.2.3124 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα Φ 1 1/4

17 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.2.4125 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα Φ 1 1/2

18 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.2.5126 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα 
γαλβανισμένα Φ 2

19 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.2.6127 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι Φ 1/2

20 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.3.1128 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι Φ 3/4

21 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.3.2129 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι Φ 1

22 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.3.3130 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι Φ 1 1/4

23 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.3.4131 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι Φ 1 1/2

24 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.3.5132 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι 
γαλβανισμένοι Φ 2

25 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.3.6133 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 1/2

26 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.1134 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 3/4

27 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.2135 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 1

28 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.3136 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 1 1/4

29 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.4137 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 1 1/2

30 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.5138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 2

31 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.4.6139 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 3/4

32 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.5.1140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 1

33 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.5.2141 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 1 1/4

34 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.5.3142 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00
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Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 1 1/2

35 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.5.4143 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, 
γαλβανισμένα. Φ 2

36 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.5.5144 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1/2

37 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.6.1145 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 3/4

38 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.6.2146 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1

39 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.6.3147 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/4

40 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.6.4148 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/2

41 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.6.5149 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 2

42 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.6.6150 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1/2

43 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.7.1151 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 3/4

44 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.7.2152 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1

45 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.7.3153 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/4

46 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.7.4154 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/2

47 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.7.5155 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 2

48 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.7.6156 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1/2

49 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.8.1157 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 3/4

50 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.8.2158 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1

51 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.8.3159 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/4

52 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.8.4160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/2

53 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.8.5161 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 2

54 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.8.6162 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, 
γαλβανισμένοι. Φ 1/2

55 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.9.1163 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, 
γαλβανισμένοι. Φ 3/4

56 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.9.2164 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, 
γαλβανισμένοι. Φ 1

57 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.9.3165 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, 
γαλβανισμένοι. Φ 1 1/4

58 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.9.4166 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, 
γαλβανισμένοι. Φ 1 1/2

59 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.9.5167 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, 
γαλβανισμένοι. Φ 2

60 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.9.6168 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 3/4

61 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.10.1169 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1

62 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.10.2170 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/4

63 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.10.3171 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 1 1/2

64 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.10.4172 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 2

65 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.10.5173 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 2 1/2

66 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.10.6174 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, 
γαλβανισμένες. Φ 3

67 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.10.7175 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συλλέκτες από 
σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή. Φ 3", 5 εξόδων

68 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η4.12.16176 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί 
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1/2''

69 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.1177 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί 
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 3/4''

70 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.2178 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00
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Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί 
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1''

71 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.3179 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί 
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1 1/4''

72 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.4180 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί 
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1 1/2''

73 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.5181 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί 
κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2''

74 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.1.6182 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Υδρόμετρα 
ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής. Φ 1''

75 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.4.1183 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Υδρόμετρα 
ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής. Φ 2''

76 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.4.3184 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες 
αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης. DN 50

77 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.10.1185 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές 
πίεσης ΡΝ 16 atm. Φ 2 "

78 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.12.6186 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, 
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 1'' κοντό  - ενεργή επιφάνεια : 
440 cm² - max παροχή : 5 m³/h

79 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.2.2187 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, 
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' κοντό - ενεργή επιφάνεια 
:880 cm² - max παροχή : 25 m³/h

80 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η7.2.6188 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
 επισκέψιμος

81 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.1.1189 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι, στατικοί. με σώμα ανύψωσης 10 cm

82 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.1.2190 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες 
αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, πλαστικός

83 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.3.3.1191 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες 
ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής.
 Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλειες <0,3 m στα 8 m³/h

84 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.3.6192 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες 
ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής.
 Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2'' με απώλειες <0,3 m στα 20 
m³/h

85 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.3.7193 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες 
ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής.
 Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2'' με απώλειες <0,3 m στα 30 m³/h

86 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.1.3.8194 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού 
χώρου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 15 - 16

87 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.6.2195 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
10-08-01-00

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6'', μιας ηλεκτροβάνας

88 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.1196

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10'', δύο-τριών 
ηλεκτροβανών

89 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.2197

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 
ηλεκτροβανών

90 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.3198

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 
ηλεκτροβανών

91 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.13.4199

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-
εξαρτήματα. Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7 x 1,5 mm²

92 ΝΕΤ ΠΡΣ  Η9.2.15.5200

Λιπαντήρες. Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi). Φ 1''93 ΝΕΤ ΠΡΣ  Κ1.1201

Λιπαντήρες. Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος χωρητικότητας 100 
lt

94 ΝΕΤ ΠΡΣ  Κ3.1202

Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα. Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750 W 
με δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt. 

95 ΝΕΤ ΠΡΣ  Λ6203

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
2.1. Χωματουργικά, Αντιστηρίξεις, Εργασιές οδοστρωσίας, κ.λπ.
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

1 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  3.10.1.1204 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-03-01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m

2 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  3.10.2.1205 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-03-01

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 3 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  3.16206 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-05-00-00

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

4 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  3.12010
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Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά 
συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ

5 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  6.1.1.2207 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-10-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-10-02-00

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 6 ΝΕΤ ΥΔΡ  0Ν7.6.1208

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

7 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.7209 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-03-02

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

8 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.3210

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

9 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.5.2211 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-03-02

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις 
με φυσικά αμμοχάλικα

10 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  5.9.1212

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων 11 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  16.2213

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας 
σωλήνων. Διάνοιξη μικροσήραγγας για την για την εγκατάσταση 
σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου σε συνεκτικούς σχηματισμούς, χωρίς 
την προμήθεια των σωλήνων. Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ
 1200 mm

12 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  3.19.3.1214 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-04-02

2.2. Κατασκευές απο σκυρόδεμα, Οικοδομικές εργασίες, κ.λπ.
Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. 
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).

1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Β  Β-66.1215

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm 
και βάθος έως 0,50 m

2 ΑΤΗΕ  8066.1.3216

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm 
και βάθος έως 0,50 m

3 ΑΤΗΕ  8066.1.4217

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής 
προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, 
κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.

4 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  11.15.4218 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-01-06

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. 
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

5 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  16.14.1219

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εκτός κατοικημένων περιοχών. 
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

6 ΝΕΤ ΥΔΡ  Ν16.14.1.1220

2.3. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, 
Συσκευές σωληνώσεων και λοιπές
κατασκευές Καλύμματα φρεατίων.
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.

1 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  11.2.2221 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-01-02

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

2 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.10.3222 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-02-02

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

3 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.10.4223 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-02-02

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΙD 300 mm

4 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.30.1.21224

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 mm

5 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.30.1.22225

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 mm

6 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.30.1.23226

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΙD 600 mm

7 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.30.1.24227

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο
  (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο 
[DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 400 mm

8 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.32.2.4228

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου 
DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm

9 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.14.1.24229
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Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες. Με 
χρήση χαλυβδοσωλήνων  με εσωτερική προστασία από 
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και εξωτερική προστασία με 
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και διπλή στρώση υαλοπάνου.

10 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  12.18.1230

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής 
αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής 
βάσεως.

11 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  11.7.1231 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-02-01

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων 
κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη 
επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.

12 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  11.8.1232 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-02-01

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

13 ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ  16.18.1233

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.22.1234

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης. 2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.51235

Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. 3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.4236 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-02-02-01

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.15.3237 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-01-01

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. 5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.45238

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

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.20.1002

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.21.1239

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών. 8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.56005 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-02-02

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. 9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.23240 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-02-01-01

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών 
επιστρώσεων. 

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.60241

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων. 11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.50242

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων. 12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  22.72243

Καθαιρέσεις ξύλινων ερμαρίων 13 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν22.70.2.1244

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  20.5.1245 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

15 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  10.1.2011

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας

16 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  10.7.1012

3.2. Σκυροδέματα, Τοιχοποιίες,επιχρίσματα
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  32.1.3246 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  32.1.6247 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.3248 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00
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Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος 
ξυλοτύπων. 

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.10249 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  38.20.2250 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-02-01-00

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  46.10.2251 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-02-00

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  46.10.4252 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-02-00

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  49.1.1253

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  49.1.2254

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα. 

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  71.21255 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-03-01-00

Επιχρίσματα συνθετικά με έτοιμα κονιάματα.  11 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν71.21.1256 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-02-04

Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών 
επιχρισμάτων. 

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  61.13257

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα 
των 200 kg τσιμέντου ανά m³

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  31.2.1258 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. 
Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m³. 

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  35.4259

3.3. Επιστρώσεις-Επενδύσεις
Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. 
Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα. Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 
100 kg τσιμέντο ανά m³

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  35.1.2260

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

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.16.2261

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  75.31.2262 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

 Κατασκευή καθιστικού ευθύγραμμο ή καμπύλο, χτυστό  απο φυσική 
ψαμμιτική πέτρα ορθογωνισμένη,  δύο όψεων λιθοδομής ιμιεμπλέκτου  
τύπου, πλάτους 0,50μ , ύψους 0,50μ. 

4 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.1.3.6263

Επενδύσεις βαθμίδων οποιουδήποτε μήκους  με σχιστόπλακες 5 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν75.42.1.1264 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Επενδύσεις βαθμίδων οποιουδήποτε μήκους και πλάτους  με 
ορθογωνισμένες πέτρες πορόλιθου(προεύλευσης Λακώματος). 

6 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν75.42.1.2265 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες. 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.12266 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

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

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.33.1267 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
20x20 cm

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.34.1268 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
40x40 cm

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.33.3269 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου 
αντιολισθηρού δαπέδου. 

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.94270

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο 
πολυβινύλιο (PVC). 

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  73.96271 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-06-02

Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά 
φύλλα. 

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  72.70272

Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις 
με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  72.31.1273 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-05-02-01

3.4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με 
κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 
6,01 έως 12,00 m

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  52.66.2274

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα 
στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  52.80.2275

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία 
πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  52.79.1276

Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ολλανδικού 
τύπου. 

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  72.20277 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-05-01-00

Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον 
σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 
cm

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  53.30.1278 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-01-01

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική6 ΑΤΗΕ  8062.2279
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Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική7 ΑΤΗΕ  8062.3280

Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) 8 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν72.50.4281

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης 
θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης. 

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  62.40282

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με φορμάικα. 10 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν54.46.1.4283

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές 
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  62.60.2284

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές 
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, 
ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  62.61.5285

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές 
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  62.60.3286

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές 
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, 
ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  62.61.3287

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή και 
θερμοδιακοπή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, 
σταθερά ή ανοιγομενα και ανακλινόμενα  με φεγγίτη ή χωρίς 
οποιωνδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου στη μελέτη του έργου με
 Uf< 2,20 (W/m2K).

15 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν65.1.2.3288 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Υαλοστάσια αλουμινίου σύνθετο με τμήματα σταθερά και ανοιγόμενα σε 
συνδυασμούς, από διατομές αλουμινίου με θερμοδιακοπή, 
ηλεκτροστατικής βαφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου
 στη μελέτη του έργου  με Uf< 2,20 (W/m2K). 

16 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν65.17.11289 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο 
με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
βάρους 12 έως 24 kg/m²

17 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  65.1.4290 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Διπλοί θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί ημιδιαφανείς υαλοπίνακες  (Low-
e) , συνολικού πάχους 34,4 mm.  Ug <1,1 (W/m2K).  

18 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν76.27.7291

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες πυράντοχοι. Υαλοπίνακες πυράντοχοι 
κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)

19 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  76.23.3292 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-07-03

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες οπλισμένοι. Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 
6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m

20 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  76.20.2293 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-07-01

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών (σιδεριές 
παραθύρων) .  

21 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν22.56.1294

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από 
ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους

22 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  64.1.1295

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Ανοξείδωτος χειρολισθήρας 
Φ50/2 mm. 

23 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  64.29296

Μεταλικό    δοχείο  απορριμμάτων 100 λίτρων με σύστημα ασφαλείας με
 κλειδί. 

24 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.3.1.3297

Παγκάκι από χυτοσιδηρό σκελετό με κάθισμα από πριστή εμποτισμένη 
ξυλεία κωνοφόρων και ανοξείδωτες φάσες στα ποδαρικά.Παγκάκι μονό 
0,50μΧ1,75μΧ0,48μ μαζί με την βάση έδρασης. 

25 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.2.3.1298

Θύρα περίφραξης δίφυλλη, διαστάσεων κάθε φύλλου 1.50Χ1.50μ. 26 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.3.5299

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης. 

27 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.3.3.1300

Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 28 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.3.3.2301

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος 
πετοσφαίρισης (βόλεϋ) 

29 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.3.3.3302

Σχάρα συγκράτησης χιονιού επι στέγης, απο μασίφ σίδηρο 
οποιασδήποτε διατομής. 

30 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν62.22.2303

Απεγκατάσταση σταθερών καθισμάτων αιθουσών και αμφιθέατρων και 
επανατοποθέτηση τους στην ίδια θέση. 

31 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.6.3304

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 

32 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  61.5305

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm. 

33 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  61.6306

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα. 34 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  56.25307 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-09-01-00

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης. 35 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  61.29308

3.5. Λοιπά τελειώματα

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα, των 100 mm, πυκνότητας
 τουλάχιστον 100Kgr/m3 με  λ ≤0,036 W/(m.K) 

1 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν79.55.1309 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-02-02

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση με 
εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης. 

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  79.50310 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-02-01
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Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή 
υδρατμοπερατή μεμβράνη. 

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  79.10311

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

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.80.2312 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

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

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.80.1313 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών. 6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.1314 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.55315 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-03-00

Χρωματισμοί. Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών. 8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.34316 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-02-01

Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ -βόλεϋ 9 ΝΕΤ ΟΙΚ  Ν90.3.3.4317

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.10318 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-01-00

Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω 
προσθέτου ύψους. 

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.99319

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη,
 φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 

 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  78.30.1320 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-10-01

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

4.1. Ύδρευση -Αποχέτευση ακαθάρτων, ομβρίων, συσκευών

4.1.1. 'Υδρευση - Ζεστό Νερό Χρήσης
Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 
αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm.

1 ΑΤΗΕ  Ν8040.3.1.1321 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-04-01

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 
αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm.

2 ΑΤΗΕ  Ν8040.3.1.2322 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-04-01

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 
αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 32 x 5,4 mm.

3 ΑΤΗΕ  Ν8040.3.1.3323 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-04-01

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 
αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 40 x 6,7 mm.

4 ΑΤΗΕ  Ν8040.3.1.4324 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-04-01

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική 
αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς κατά DIN 8077/78 και 
πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 50 x 8,4 mm.

5 ΑΤΗΕ  Ν8040.3.1.5325 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-04-01

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής
 σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 40 
mm

6 ΑΤΗΕ  Ν8123.1.4.5326

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής
 σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 
mm

7 ΑΤΗΕ  Ν8123.1.4.6327

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση
 σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική 
διάμετρος μονωτικού σωλήνα 22 mm.

8 ΑΤΗΕ  Ν8537.4.1.8328

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση
 σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική 
διάμετρος μονωτικού σωλήνα 35 mm.

9 ΑΤΗΕ  Ν8537.4.1.9329

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση
 σωληνώσεων: ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική 
διάμετρος μονωτικού σωλήνα 54 mm.

10 ΑΤΗΕ  Ν8537.4.1.10330

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, Φύλλα για μόνωση 
σωλήνων μεγάλων διαμέτρων και επιφανειών, πάχους μονωτικού 13 
mm

11 ΑΤΗΕ  Ν8537.4.2.3331

Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου ύδρευσης 
με το χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

12 ΝΕΤ ΥΔΡ  Ν16.11.1332

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από 
πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 

13 ΑΤΗΕ  Ν8305.1.1333

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων 
τουπλήρης. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm

14 ΑΤΗΕ  Ν8307.2.1334

Κατασκευή χώρου υγιεινής Α.Μ.Κ πλήρης, λεκάνη, νιπτήρας, σύστημα 
κλίσης κινδύνου και λοιπά παρελκόμενα. 

15 ΑΤΗΕ  Ν8308.1Α335 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-03-02
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Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Λεκάνη
 καταιονηστήρος Υαλώδους πορσελάνης Διαστάσεις σκάφης λεκάνης 
περίπου 70 Χ 70 cm

16 ΑΤΗΕ  Ν8309.2.1336

4.1.2. Αποχέτευση ακαθάρτων, ομβρίων, συσκευών
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο 
EN1329, διαμέτρου 32 mm

1 ΑΤΗΕ  Ν8043.3.1337 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-01-01

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο 
EN1329, διαμέτρου 40 mm

2 ΑΤΗΕ  Ν8043.3.2338 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-01-01

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο 
EN1329, διαμέτρου 50 mm

3 ΑΤΗΕ  Ν8043.3.3339 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-01-01

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο 
EN1329, διαμέτρου 75 mm

4 ΑΤΗΕ  Ν8043.3.5340 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-01-01

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο 
EN1329, διαμέτρου 110 mm

5 ΑΤΗΕ  Ν8043.3.6341 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-01-01

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο 
EN1329, διαμέτρου 125 mm

6 ΑΤΗΕ  Ν8043.3.7342 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-01-01

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 50cm x 50cm 
(εσωτερικών) και βάθος έως 1,00 m.

7 ΑΤΗΕ  Ν8066.5.5.1343

Προμήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου 
λυμάτων, δυναμικότητας 54m3/h στα 30mΣΥ

8 ΑΤΗΕ  ΝΦ8063.1.54.30344

4.1.3. Εξαρτήματα δικτύου
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου
 50 mm

1 ΑΤΗΕ  Ν8053.1.2.1345 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-04-01

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου
 100 mm

2 ΑΤΗΕ  Ν8053.1.2.3346 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-04-04-01

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 3 ΑΤΗΕ  8130347

4.2. Θέρμανση - Κλιματισμός
Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και 
διατάξεων κλιματισμού του μεγάλου αμφιθεάτρου 

1 ΑΤΗΕ  ΝΦ9490.1.1348

Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και 
διατάξεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Δ των σχολών. 

2 ΑΤΗΕ  ΝΦ9490.2.1349

Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και 
διατάξεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Β των σχολών. 

3 ΑΤΗΕ  ΝΦ9490.3.1350

Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίου πλήρης, κτιρίων Α-Γ-Ε-Δ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

4 ΑΤΗΕ  ΝΦ9545.2.1351

Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίου πλήρης, κτιρίων Β-Ζ-Η του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

5 ΑΤΗΕ  ΝΦ9545.3.1352

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, μεγάλου αμφιθεάτρου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

6 ΑΤΗΕ  ΝΦ9545.1.1353

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, χώρου Εστιατορίου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

7 ΑΤΗΕ  ΝΦ9546.1.1.1354

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, χώρου Μικρού Αμφιθεάτρου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

8 ΑΤΗΕ  ΝΦ9548.1.1.1355

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, χώρου Γυμναστηρίου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

9 ΑΤΗΕ  ΝΦ9547.1.1.1356

Αυτόνομη Κλιματιστική Μονάδα διαιρούμενου τύπου, κατάλληλη για 
επιδαπέδια τοποθέτηση (Ντουλάπα), πλήρως εγκαταστημένη, Θερμικής 
Ισχύος 57000 BTU/h, Ψυκτικής Ισχύος 55000 BTU/h

10 ΑΤΗΕ  ΝΦ8576.1.1.7357

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού, τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για 
ψύξη και θέρμανση για υπαίθρια τοποθέτηση. Με ενσωματωμένη 
υδραυλική μονάδα (monobloc), χαμηλών θερμοκρασιών 15-55°C, 
θερμικής απόδοσης 10 kW.

11 ΑΤΗΕ  ΝΦ8572.2.10.2358

Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης, πλήρης. 12 ΑΤΗΕ  ΝΦ9131.1.1.1359

Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με θερμαντικά σώματα τύπου 
πάνελ, πλήρης 

13 ΑΤΗΕ  ΝΦ8435.1.1.9360

Αντικατάσταση διακόπτη θερμαντικού σώματος, πλήρης διαμέτρου ίσης 
με του αποξηλωθέντος διακόπτη.

14 ΑΤΗΕ  ΝΦ8446.1.1.1361

Θερμοστατική βαλβίδα, γωνιακή ή ευθεία, για εγκατάσταση σε 
θερμαντικά σώματα, διαμέτρου 1/2 ins, θερμοκρασίας λειτουργίας 100° 
C, ονομαστικής πίεσης 10atm, με δυνατότητα ρύθμισης τουλάχιστον 
μεταξύ 12-25°C.

15 ΑΤΗΕ  Ν8446.1.2.1362

Αντικατάσταση Τοπικής κλιματιστικής μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου 
(F.C.U.) επίτοιχης τοποθέτησης. Παροχής 400 C.F.M., Θερμικής 
απόδοσης 5KW και Ψυκτικής 4KW

16 ΑΤΗΕ  ΝΦ8536.4.5.4363

Προσθήκη αντιπηκτικού διαλύματος στα δίκτυα θέρμανσης για 
προστασία σε θερμοκρασία έως -20οC 

17 ΑΤΗΕ  ΝΦ9132.1.1.1364

Αποξήλωση υφιστάμενων σωληνώσεων και  προμήθεια, τοποθέτηση 
μαύρου σιδηροσωλήνα για την κατασκευή σωληνογραμμών ή 
συλλεκτών. Οποιασδήποτε τυποποιημένης διαμέτρου και οποιουδήποτε
 τυποποιημένου πάχους.

18 ΑΤΗΕ  ΝΦ8462.7.1.1365 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-01-02-00

4.3. Ισχυρά ρεύματα
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4.3.1. Καλωδιώσεις, σωληνώσεις, εσχάρες, φρεάτια, γειώσεις, 
αντικεραυνική, χωματουργικά
Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm2

1 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.3.1366 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τετραπολικό διατομής 4 x 1,5 mm2

2 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.4.1367 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm2

3 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.3.2368 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 2,5 mm2

4 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.5.2369 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο μέσης τάσης τύπου XLPE/CWS/PVC (N2XSY) μετά 
θερμοπλαστικής μονώσεως πλήρως εγκατεστημένο μονοπολικό 
διατομής 1x95 mm², 20kV

5 ΑΤΗΕ  Ν8781.1.1.5370

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό με ουδέτερο ή γείωση μειωμένης διατομής διατ 
3 x 70 + 35 mm².

6 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.4.4371 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 70 mm².

7 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.1.10372 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 95 mm².

8 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.1.11373 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τετραπολικό διατομής 3x50/25 + 1x25 mm²..

9 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.7.3374 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06
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Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τετραπολικό διατομής 3x95/50 + 1x50 mm²..

10 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.7.5375 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 16 mm².

11 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.6.6376 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 25 mm².

12 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.6.7377 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τετραπολικό διατομής 3x185/95 + 1x95 mm²..

13 ΑΤΗΕ  Ν8774.2.7.8378 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Τοποθέτηση υπαρχόντων ορατών καλωδίων τροφοδοσίας των 
καταναλώσεων επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών κτιρίων Α, Β 
και Δ του ΠΔΜ Φλώρινας

14 ΑΤΗΕ  ΝΧ9900.2.1.1379

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου PE ανθεκτικός σε πίεση 6Atm, 
εξωτερικής διαμέτρου 90mm.

15 ΑΤΗΕ  Ν9313.5.6380

Φρεάτιο επισκέψεως και διέλευσης καλωδίων με διπλό χυτοσιδηρούν 
κάλυμμα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό 
χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm (εσωτερικών) βάθους 
έως 70 cm

16 ΑΤΗΕ  Ν9306.1.1.3381

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων εντός σωλήνων, 
πλάτους όφρυος ορύγματος 0,50 m και σε βάθος 0,40-1,00 m, με την 
επίχωση  σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες.

17 ΑΤΗΕ  Ν9300.3.1.1382

Διάστρωση με πλαστικό πλέγμα πολυαιθυλενίου για προστασία 
υπόγειων καλωδίων ή σωληνώσεων, πλάτους έως 0,50m.

18 ΑΤΗΕ  Ν9305.1.1.1383

4.3.2. Ηλεκτρικοί πίνακες, υλικά πινάκων
Υποσταθμός μέσης τάσης 20KV/0,4KV, υπαίθριος, 
προκατασκευασμένος πλήρης, ονομαστικής ισχύος 500kVA

1 ΑΤΗΕ  ΝΦ9854.5.500384

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης, συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας
 (net metering), πλήρης. Εγκατεστημένης ισχύος 400 kWp.

2 ΑΤΗΕ  ΝΦ9853.1.2.40385

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, μαγειρείων ΠΜ και ψυγείων 
ΠΨ.

3 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.1386

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Β, πίνακα 
ΠΒ1.

4 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.2387

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Ζ, πίνακα 
ΠΖ1.

5 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.3388

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Ζ, πίνακα 
ΠΝΚ3.

6 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.4389

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα 
ΠΑ2..

7 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.5390

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα 
ΠΕΡΓ..

8 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.6391

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα 
ΠΑ3..

9 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.7392

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα 
κυλικείου ΠΚΥΛ..

10 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.8393

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα 
ΠΑ1..

11 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.9394

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Δ, πίνακα 
ΠΔ1..

12 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.10395

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Δ, πίνακα 
ΠΔ4..

13 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.11396
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Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, κτιρίου φύλακα, πίνακα ΠΦ..14 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.12397

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Η, πίνακα 
ΠΗ5..

15 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.13398

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Α, πίνακα 
ΠΑ4..

16 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.14399

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Δ, πίνακα 
ΠΔ2..

17 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.15400

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Δ, πίνακα 
ΠΔ5..

18 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.16401

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, 2ου ορόφου κτιρίου Δ, 
πίνακα ΠΔ3..

19 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.17402

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, 2ου ορόφου κτιρίου Δ, 
πίνακα ΠΔ6..

20 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.18403

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, υπογείου κτιρίου Β, πίνακα 
ΠΒ2..

21 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.19404

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, υπογείου κτιρίου Β, πίνακα 
ΠΒ3..

22 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.20405

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, υπογείου κτιρίου Δ, πίνακα 
ΠΔ0..

23 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.21406

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Γ, πίνακα 
ΠΓ1.

24 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.1.22407

Ανακαίνιση και αναπροσαρμογή ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, γενικού 
πίνακα κτιρίου Β ΓΠ-Β..

25 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.2.1408

Ανακαίνιση και αναπροσαρμογή ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, γενικού 
πίνακα κτιρίου  Δ, ΓΠ-Δ..

26 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.2.2409

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ1.27 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.3.1410

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ3..28 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.3.2411

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Γ, πίνακα ΠΚ1..29 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.3.3412

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης,  ισογείου κτιρίου Γ, πίνακα ΠΚ2.30 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.3.4413

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ2..31 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.3.5414

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ4..32 ΑΤΗΕ  Ν9833.1.3.6415

Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
Η/Ζ πλήρης 

33 ΑΤΗΕ  Ν9499.4.1416

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή πρωτεύουσας και 
δευτερεύουσας προστασίας, διάταξης 3L-N+1N-PE

34 ΑΤΗΕ  Ν8919.1.2.1417

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή δευτερεύουσας 
προστασίας, διάταξης 3L-N+1N-PE

35 ΑΤΗΕ  Ν8919.1.4.1418

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή τριτεύουσας προστασίας, 
διάταξης 3L-N+1N-PE

36 ΑΤΗΕ  Ν8919.1.3.1419

Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 
30mA, διπολικός 2 x 25 Α.

37 ΑΤΗΕ  Ν8918.1.1.2420

Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 
30mA, τετραπολικός 4 x 25 Α.

38 ΑΤΗΕ  Ν8918.1.2.1421

4.3.3. Διακόπτες, ρευματοδότες
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

1 ΑΤΗΕ  8801.1.1422

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 

2 ΑΤΗΕ  8801.1.2423

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

3 ΑΤΗΕ  8801.1.4424

Διακόπτης φωτεινού πιεστικού κομβίου ορατός εντάσεως 6 Α τάσεως 
250 V 

4 ΑΤΗΕ  8810425

Διακόπτης χωνευτός, με το εξάρτημα στήριξης, εντάσεως 10 Α, τάσεως 
250 V, με έλεγχο από ανιχνευτή κίνησης.

5 ΑΤΗΕ  Ν8801.3.1.1426

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α6 ΑΤΗΕ  8826.4427

Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, ορατός, στεγανός με κάλυμμα 
προστασίας, εντάσεως 16Α.

7 ΑΤΗΕ  Ν8826.1.1.2428

Αξονικός εξαεριστήρας βιομηχανικού τύπου, κυκλικής διατομής 
ελικοειδής. Προστασίας IP65, κλάσης F, παροχής 2350m³/h, 1300 rpm

8 ΑΤΗΕ  Ν8564.1.2.2429

Στεγνωτήρας χεριών ισχύος 1800W, parox;hw >60λτ/σ..9 ΑΤΗΕ  Ν8440.2.1.1430

4.3.4. Φωτιστικά
Φωτιστικό σώμα, LED επίτοιχο  τύπου 2.19.11 ΑΤΗΕ  Ν9324.2.19.1431

Φωτιστικό σώμα, προβολέα τύπου 3.12.1002 ΑΤΗΕ  Ν9324.3.12.100432
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Φωτιστικό σώμα, LED χωνευτό ψευδοροφής ή οροφής τύπου 6.7.43 ΑΤΗΕ  Ν9324.6.7.4433

Φωτιστικό σώμα, LED ψευδοροφής τύπου 6.8.34 ΑΤΗΕ  Ν9324.6.8.3434

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.75 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.6.7435

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.86 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.6.8436

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.97 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.6.9437

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.108 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.6.10438

Φωτιστικό σώμα, LED, οροφής ή  αναρτημένο τύπου 9.11.49 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.11.4439

Φωτιστικό σώμα, LED IP65 οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.13.110 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.13.1440

Φωτιστικό σώμα, LED IP65 οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.13.211 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.13.2441

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.14.112 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.14.1442

Φωτιστικό σώμα, LED με περσίδες, οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.15.113 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.15.1443

Φωτιστικό σώμα, LED με περσίδες, οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.15.214 ΑΤΗΕ  Ν9324.9.15.2444

Φωτιστικό σώμα, LED 600x600 ψευδοροφής τύπου 10.5.415 ΑΤΗΕ  Ν9324.10.5.4445

4.4. Ενεργητική πυροπροστασία
Πυροσβεστική Διάταξη πλήρης κτιρίου Β, Ον. Παροχής 45m³/h, ον. 
Μανομετρικό 58ΜΥΣ.

1 ΑΤΗΕ  ΝΦ8206.1.45.58446

Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, ολικής κατάκλισης χώρου πλήρες 
FM200, χωρητικότητας κατασβεστικού υλικου 51 ltr

2 ΑΤΗΕ  Ν8202.3.1.51447

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg3 ΑΤΗΕ  8201.1.2448

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg4 ΑΤΗΕ  8201.1.3449

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg5 ΑΤΗΕ  8202.2450

Πυροσβεστήρας με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του, κόνεως 
τύπου Ρα, γομώσεως 12 kg, αυτόματος οροφής.

6 ΑΤΗΕ  Ν8200.1.1.2451

Ανιχνευτής πυρκαϊάς πλήρης, φωτοηλεκτρονικός με βάση, οροφής, 
διευθυνσιοδοτημένος.

7 ΑΤΗΕ  Ν8208.3.2452

Ανιχνευτής πυρκαϊάς πλήρης, θερμοδιαφορικός με βάση, οροφής, 
διευθυνσιοδοτημένος.

8 ΑΤΗΕ  Ν8208.5.2453

Κομβίο πλήρες ενργοποίησης συναγερμού ενδιάμεσο ή τελικό, για 
χειροκίνητη λειτουργία, διευθυσιοδοτούμενο.

10 ΑΤΗΕ  Ν9964.1.4454

Απομονωτής βραχυκυκλώματος 11 ΑΤΗΕ  Ν8209.1.1455

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου - εξόδου βρόχου πυρανίχνευσης 12 ΑΤΗΕ  Ν8209.2.1456

Σειρήνα με φάρο επιπέδου ήχου 87 dB, εσωτερικής τοποθέτησης, 
διευθυνσιοδοτούμενη.

13 ΑΤΗΕ  Ν9963.5.2457

Σειρήνα για ηχητική σήμανση συναγερμού, εξωτερικού χώρου, με φάρο,
 αυτόνομη με μπαταρία επαναφορτιζόμενη, διτονική, μεγάλης εμβέλειας,
 ακουστικής ισχύος 120 dΒΑ.

14 ΑΤΗΕ  Ν9963.1.2458

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο μη συνεχούς 
φωτισμού, led 8W.

15 ΑΤΗΕ  Ν8978.3.1.1459

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο μη συνεχούς 
φωτισμού, led 2x8W.

16 ΑΤΗΕ  Ν8978.3.1.4460

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο, υψηλής ισχύος 
υψηλής ισχύος με δύο προβολείς led των 6W ο καθένας.

17 ΑΤΗΕ  Ν8978.4.2.6461

Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος τεσσάρων 
(4) βρόγχων.

18 ΑΤΗΕ  Ν9646.1.4462

Εύκαμπτο καλώδιον βραδύκαυστο, τύπου ΝHXH FE180/E30 ορατό επί 
εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης Διπολικό - Διατομής 2 x 1.5 mm²

19 ΑΤΗΕ  Ν8775.2.2.3463

Εξωτερικό φωτιστικό σημείο ένδειξης, LED, ανιχνευτή πλήρες. 20 ΑΤΗΕ  Ν8208.7.1464

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm2

22 ΑΤΗΕ  Ν8766.2.3.1366 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-02

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-01-03

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
04-20-02-06

Δίδυμο στόμιο σύνδεσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 23 ΑΤΗΕ  Ν8205.1.2.1465

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό24 ΑΤΗΕ  Ν8204.2.1466

Ειδικός σταθμός εργαλείων, τύπου μεταλλικού κιβωτίου, απλός.25 ΑΤΗΕ  Ν8204.3.1467
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Ειδικός σταθμός εργαλείων, τύπου μεταλλικού κιβωτίου, πλήρης.26 ΑΤΗΕ  Ν8204.3.2468

Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση σε νέα θέση 
συστημάτων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες φορητοί ή όροφής, κεφαλές 
καταιονισμού κλπ) πυρανίχνευσης (ανιχνευτές), αναγγελίας πυρκαγιάς 
(αγγελτήρες φαροσειρήνες κλπ) ή φωτιστικών ασφαλείας. 

27 ΑΤΗΕ  ΝΧ8002.2.1.1469

Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά αντλιοστασίου πυρόσβεσης 28 ΑΤΗΕ  Ν9499.3.1470

Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής ή ολικής εφαρμογής , καυτών 
επιφανειών, χοάνης και καπναγωγών πλήρες. Κατασβεστικό υλικό για 
λίπη και έλαια, κατηγορίας "F", χωρητικότητας δοχείου 9 ltr.

29 ΑΤΗΕ  Ν8203.1.5.9471

Σύστημα ανίχνευσης υγραερίου πλήρες, ως τεχνικές προδιαγραφές.30 ΑΤΗΕ  Ν9647.2.1472

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 
mm

31 ΑΤΗΕ  8036.6473

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 
3,65 mm

32 ΑΤΗΕ  8036.7474

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 
mm

33 ΑΤΗΕ  8036.8475

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 
mm

34 ΑΤΗΕ  8036.9476

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''35 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.67.2477 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-03-00

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''36 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.67.3478 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-03-00

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 έως 4''37 ΝΕΤ ΟΙΚ-Β  77.67.4479 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-03-00

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής
 σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 
mm

38 ΑΤΗΕ  Ν8123.1.4.6327

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής
 σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 65 
mm

39 ΑΤΗΕ  Ν8123.1.4.7480

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής
 σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 
mm

40 ΑΤΗΕ  Ν8123.1.4.8481

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής
 σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100 
mm

41 ΑΤΗΕ  Ν8123.1.4.9482

4.5. Ανελκυστήρες
Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα σκαλάς-ράμπας πλήρης, 
τύπου πλατφόρμας, ανυψωτικής ικανότητας  τουλάχιστον 150Kg, 
κατάλληλος για κλίση έως 45°, τεθλασμένης πορείας κίνησης.

1 ΑΤΗΕ  Ν9006.1.1.2483
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1. Η απόρριψη των αχρήστων εδαφών – μπαζών θα πραγματοποιηθεί στην μονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ «ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ» στην Βευη Π.Ε. Φλώρινας  που είναι 

πιστοποιημένος συνεργάτης της ΑΝΑΚΕΜ, εκτιμάτε απόσταση εικοσιένα χιλιόμετρα 

(22,00 km) από τη θέση κατασκευής του έργου. 

 

 

2. Η προμήθεια των αδρανών υλικών υπολογίζεται ότι πραγματοποιείται από το 

πλησιέστερο συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών (λατομείο) και τα υλικά 

μεταφέρονται έως και τη θέση κατασκευής του έργου, σε απόσταση είκοσι δύο 

χιλιομέτρων (22,00 km). 

 

 

3. Η προμήθεια της ασφάλτου υπολογίζεται ότι πραγματοποιείται από το πλησιέστερο 

συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος που βρίσκεται στη Βευη και τα υλικά 

μεταφέρονται έως και τη θέση κατασκευής του έργου, σε απόσταση δεκατριών  

χιλιομέτρων (22,00 km). 

 

Άρα ο υπολογισμός των μεταφορικών βάση των παραπάνω και βάση του 19471 ΦΕΚ 363 / 

19-02-2013 – Τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το 11377 ΦΕΚ 639 / 

20-03-2013 – Τεύχος Β’.  

 γίνεται ο εξής : 

 

 Για απόρριψη αχρήστων εδαφών – μπαζών κλπ.  χωρίς παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης 

 

0,19 € / m3 km  Χ  22 km = 4,18€ / m3 

Α.Τ.  001, Α.Τ.  006, Α.Τ.  007  

 

 Για απόρριψη αχρήστων εδαφών – μπαζών κλπ.  χωρίς παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης ανά μέτρα μήκους κρασπέδων 

 

0,19 € / m3 km  Χ  22 km = 4,18€ / m3  

4,18 x 0,11 μ3μ = 0,46€ / m3 

Α.Τ.  003  

 

 

 Για απόρριψη αχρήστων εδαφών – μπαζών κλπ.  με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης   

 

(0,19+0,03) € / m3 km  Χ  22 km = 4,84€ / m3 

Α.Τ.  109, Α.Τ.  205, Α.Τ.  245     

 

 

 Για προμήθεια αδρανών υλικών από λατομείο ανά ( m3)  χωρίς παρατεταμένη 

αναμονή 

0,19 € / m3 km  Χ  22 km = 4,18€ / m3 

Α.Τ.  008, Α.Τ.  018, Α.Τ.  112, 



  Για προμήθεια αδρανών υλικών από λατομείο ανά ( m3)  με παρατεταμένη αναμονή 

 

(0,19+0,03) € / m3 km  Χ  22 km = 4,84€ / m3 

Α.Τ.  209,  Α.Τ.  211, Α.Τ.  212 

 

 

 Για προμήθεια αδρανών υλικών βάσεις και υποβάσεις ανά ( m2) 

 

(0,19+0,03) € / m3 km Χ 0,10(στρώση πάχους 10εκ) Χ  22 km = 0,484=0,49€ / m2 

Α.Τ.  024, Α.Τ.  025, 

 

 

 Για προμήθεια ασφαλτικών από ασφαλτάδικο ανά ( m2) 

 

(0,19+0,03) € / m3 km Χ 0,05(στρώση πάχους 5εκ) Χ  22 km = 0,242=0,25€ / m2 

Α.Τ.  027    

 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΣΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ 

 

 

Το κόστος για την διάθεση των αποβλήτων (εκσκαφών – καθαιρέσεων) σε μονάδα ΑΕΚΚ  

υπολογίστηκε βάση των επίσημων τιμών της «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» και των προμετρήσεων για 

τις ποσότητες που θα παραχθούν (πίνακας που ακολουθεί). Στο κόστος αυτό έγινε και μια 

προσαύξηση (απρόβλεπτα) και μπήκε στον προϋπολογισμό η τιμή των 40.000,00€. Η 

πληρωμή του παραπάνω κόστους στον ανάδοχο θα γίνει απολογιστικά  βάση του 

πιστοποιητικού παράδοσης από την «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» και της προηγούμενης έγκρισης των 

επιμετρήσεων για τα συγκεκριμένα υλικά. 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." 

A/A 

Ρεύμα

τος 

ΑΕΚΚ 

Περιγρα

φή 

ρεύματ

ος ΑΕΚΚ 

Χρέωση 

[€/tn] 

Κωδικός ΕΚΑ 

Ρεύματος 

ΑΕΚΚ 

Κωδικός 

ΕΚΑ 

σύστασης 

ρεύματος 

ΑΕΚΚ 

Περιγραφή κωδικών 

ΕΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(t) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 

ΑΠΟΒΛ

ΗΤΑ 

ΚΑΘΑΙΡ

ΕΣΗΣ 

(ΜΕΜΟ

ΝΩΜΕΝ

Α 

ΡΕΥΜΑΤ

Α 

ΥΛΙΚΩΝ) 

0 

(δωρεάν 

παραλα

βή) 

17 04 04   ψευδάργυρος     

17 04 05   σίδηρος και χάλυβας 13,41 0,00 

17 04 06   κασσίτερος     

17 04 07   ανάμεικτα μέταλλα     

17 04 01   
χαλκός, μπρούντζος, 

ορείχαλκος 
    

17 04 02   αλουμίνιο 19,48 0,00 

17 04 03   μόλυβδος     

17 04 11   

καλώδια εκτός 

εκείνων που 

περιλαμβάνονται 

στο σημείο 17 04 10 

    

1,33 

17 01 01   σκυρόδεμα 2.918,20 3.881,20 

17 02 02   γυαλί     

17 02 03   πλαστικό 2,19 2,91 

17 03 02   

μείγματα ορυκτής 

ασφάλτου εκτός 

εκείνων 

που περιλαμβάνονται 

στο σημείο 17 03 01 

    



17 05 04 (*) 

(Ποσότητα > 

10.000tn) 

  Απόβλητα εκσκαφών 6.205,79 8.253,71 

17 05 06 (*) 

(Ποσότητα > 

10.000tn) 

  
 Μπάζα εκσκαφών 

(υλικά βυθοκόρησης) 
    

2 

ΑΠΟΒΛ

ΗΤΑ 

ΚΑΘΑΙΡ

ΕΣΗΣ 

(ΜΙΚΤΑ 

ΡΕΥΜΑΤ

Α 

ΥΛΙΚΩΝ) 

3,02 

170904 – 1 

170101/ 

170302/ 

170405/ 

170504/ 

170506 

οπλισμένο 

σκυρόδεμα, 

άσφαλτος, χώματα, 

πέτρες, αμμοχάλικα 

3.672,44 11.090,77 

170504 (*) 

(Ποσότητα < 

10.000tn) 

  Απόβλητα εκσκαφών     

170506 (*) 

(Ποσότητα < 

10.000tn) 

  
Μπάζα εκσκαφών 

(υλικά βυθοκόρησης) 
    

3 

ΚΑΤΕΔΑ

ΦΙΣΕΩΝ 

(ΚΑΘΑΡ

Ο) 

7,54 

17 01 02   τούβλα     

17 01 03   πλακίδια και κεραμικά 1.238,66 9.339,48 

17 02 01   ξύλο 16,63 125,37 

170904 – 2 

17 01 07 

170101/ 

170102/ 

170103, 

170201 

 σκυρόδεμα, τούβλα, 

κεραμικά, ξύλο 

    

4 

ΚΑΤΕΔΑ

ΦΙΣΕΩΝ 

- 

ΑΠΟΚΑΤ

ΑΣΤΑΣΕ

Ω 

Ν (ΜΕ 

ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΡΟΣΜΙ

ΞΕΙΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚ

ΩΝ 

ΚΛΠ.) 

12,89 

170904 - 3 

170101/ 

170102/ 

170103/ 

170201/ 

170202/ 

170203/ 

170802/17

0504/ 

170506 σκυρόδεμα, τούβλα, 

κεραμικά, ξύλο, γυαλί, 

πλαστικό, γύψος 

257,80 3.323,08 

5 
ΑΝΑΚΑΙ

ΝΙΣΕΩΝ 
29,55 

170904 - 4 

170102/ 

170103/ 

170201/ 

170202/ 

170203/ 

170802 

τούβλα, κεραμικά, 

ξύλο, γυαλί, πλαστικό, 

γύψος 

36,37 1.074,60 

      
ΣΥΝΟΛΟ 37.091,12 

 



Τιμολόγιο Μελέτης
Ημερομηνία :    20/3/2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έργο:

Θέση:

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Α-12

Α.Τ: 001

      Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόθεση όλων
 των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις 
αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται 
από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
· η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 
· ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με την οδό, και 
ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και 
τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση.  

27,28 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. 

(23,1+4,18)

ΟΙΚ 2227Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.20.1

Α.Τ: 002

      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

7,00 €

ΕΠΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΟΙΚ 2236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.5

Α.Τ: 003

      Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων 
κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο 
αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση
 της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

3,46 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

(3+0,46)

ΥΔΡ 6808Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.65.2

Α.Τ: 004

      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.  

0,30 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.56

Α.Τ: 005

      Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο
 εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 ''Καθαιρέσεις 
μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους''.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.  

0,30 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών. 

ΟΙΚ 6102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Α-2.1

Α.Τ: 006

      Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.  

5,58 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. 

(1,4+4,18)

ΟΔΟ 1123.ΑΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Α-2

Α.Τ: 007

      Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε
 συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 
διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ 
ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του 
πυθμένα τους, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 
εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον 
δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, 
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός
 των αναβαθμών 
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις.
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 
εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα 
μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι του βάθους που 
λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε 
βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές 
τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες 
φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων
 από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως 
κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την 
Υπηρεσία.  

4,80 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. 

(0,62+4,18)

ΟΔΟ 1123.ΑΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Α-18.3

Α.Τ: 008

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την 
κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση 
θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 
· η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των
 ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 
· η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
· οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο του έργου, 
· οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 ''Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων 
και δανειοθαλάμων''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών.  

9,38 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4

(5,2+4,18)

ΟΔΟ 1510Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Α-20

Α.Τ: 009

      Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους 
έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΠΕΤΕΠ 02-
07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων''.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, 
πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 
αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην 
μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα. 
· Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% 
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
· Η κατασκευή της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'', συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό 
διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία ''σφραγιστική'' 
επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της ''στρώσης στράγγισης οδοστρώματος'' (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το 
αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
· Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος .
· Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που
 προβλέπει η μελέτη.
· Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η 
εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών 
μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου:

· Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόμια 
σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 
· Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών  
· Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα  

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.  

0,90 €

 ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή επιχωμάτων. 

ΟΔΟ 1530Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.12

Α.Τ: 010

      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο 
μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος. 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής του 
(πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του 
μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω 
κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης 
του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες 
των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.  

14,30 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

ΥΔΡ 6087Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 10.1.2

Α.Τ: 011

      Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, 
αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου 
μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)  

1,50 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τόννοι( 1 t )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

ΟΙΚ 1104Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 10.7.1

Α.Τ: 012

      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)  

0,30 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Τοννοχιλιόμετρο( 1 tkm )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 
βατότητας

ΟΙΚ 1136Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β-29.2.2

Α.Τ: 013

      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα 
τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων
 ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-
δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), 
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 
m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 
τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη 
μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος)
 ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών 
βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 
σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των 
σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του 
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από 
το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής:

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής:

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.

ΟΔΟ 2531Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-03-00-00: Ικριώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και βάσεις 
έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων 
κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος 
C12/15.  

78,10 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β-29.3.1

Α.Τ: 014

      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα 
τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων
 ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-
δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), 
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 
m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 
τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη 
καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη 
μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος)
 ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών 
βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 
σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των 
σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του 
φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από 
το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής:

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 
κατασκευής:

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.

ΟΔΟ 2532Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-03-00-00: Ικριώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 
επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία ''λεπτοτοίχων'', στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.  

81,90 €

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β-30.3

Α.Τ: 015

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, 
μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 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, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C 
και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

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

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 
πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 
πασσάλων. 
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 
πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
· 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 σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.  

1,00 €

ΕΝΑ 

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

ΥΔΡ 7018Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β-51

Α.Τ: 016

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

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης 
έδρασης, 
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με
 κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο 
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως.  

8,40 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

ΟΔΟ 2921Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ ΝΒ-51.1

Α.Τ: 017

      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,08 m και
 ύψους 0,20 έως 0,25 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών
 επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης 
έδρασης, 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με
 κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο 
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως.  

8,00 €

ΟΚΤΩ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πρόχυτα λεπτά κράσπεδα  0.08x0,20m από σκυρόδεμα. 

ΟΔΟ 2921Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β-4.1

Α.Τ: 018

      Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, 
μεταξύ της επιφάνειας της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'' και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης 
τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων''.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
 οποιαδήποτε απόσταση, 
· η σταλία των μεταφορικών μέσων, 
· η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων 
διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.  

10,88 €

ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα
 κάτω από τα πεζοδρόμια.

(6,7+4,18)

ΟΔΟ 3121.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ ΝΒ-52.1

Α.Τ: 019

      Επιστρώσεις με τσιμεντένιους  κυβόλιθους με χαλαζιακή επικάλυψη,διαστάσεων 20Χ10  και πάχους  6  εκ. 
(PAVE),οποιουδήποτε χρώματος  επί  επιφάνειας από σκυρόδεμα ή θραυστό υλικό (3Α). Πριν την τοποθέτηση των 
κυβόλιθων θά κατασκευάζεται υπόστρώμα  από άμμο σπαστήρα συμπυκνωμένη, με πλήρωση των  αρμών με 
λεπτόκοκκη αμμο και συμπύκνωση αυτών με ειδικό δονητικό μηχάνημα και εγκιβωτισμό  με σενάζ απο σκυρόδεμα 
όπου απαιτείται. Δηλαδή γενικά υλικά επί τόπου καί εργασία  πλήρους  κατασκευής.  

20,00 €

ΕΙΚΟΣΙ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις με τσιμεντένιους  κυβόλιθους με χαλαζιακή επικάλυψη, διαστάσεων 
20Χ10  και πάχους  6  εκ. σε υπόστρωμα απο άμμο. 

ΟΙΚ 7317Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ ΝΒ-52.2

Α.Τ: 020

      Επιστρώσεις με τσιμεντένιους  κυβόλιθους με χαλαζιακή επικάλυψη, οποιουδήποτε σχήματος  πάχους  6  εκ., 
οποιουδήποτε  χρώματος  επί  επιφάνειας από σκυρόδεμα ή θραυστό υλικό (3Α). Πριν την τοποθέτηση των κυβόλιθων
 θά κατασκευάζεται υπόστρώμα  από άμμο σπαστήρα συμπυκνωμένη, με πλήρωση των  αρμών με λεπτόκοκκη αμμο 
και συμπύκνωση αυτών με ειδικό δονητικό μηχάνημα και εγκιβωτισμό  με σενάζ απο σκυρόδεμα όπου απαιτείται. 
Δηλαδή γενικά υλικά επί τόπου καί εργασία  πλήρους  κατασκευής.  

19,00 €

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις με τσιμεντένιους  κυβόλιθους με χαλαζιακή επικάλυψη, οποιουδήποτε 
σχήματος πάχους  6  εκ. σε υπόστρωμα απο άμμο. PAVE 3 ή PAVE 5

ΟΙΚ 7317Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ ΝΒ-52.1.1

Α.Τ: 021

      Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντένιες πλάκες βαριάς
 κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι),οποιουδήποτε τύπου και χρώματος(απλές,όδευσης τυφλών,δίχρωμες κ.τ.λ.), πάχους 5 
εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιμέντο, διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,40 Χ 0,40 μ., οι 
οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-05-02-02-00 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των τσιμεντένιων πλακών, των 
υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των 
τσιμεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα 
μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η δαπάνη αρμολόγησης με 
τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό εγχώριο τσιμέντο αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, η δαπάνη 
καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων  κ.λ.π. οποιουδήποτε τύπου και 
χρώματος(απλές,όδευσης τυφλών, βοτσαλωτές,δίχρωμες κ.τ.λ.) 

ΟΔΟ 2922Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 78.96

Α.Τ: 022

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους 
περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την 
διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και 
υφής, σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης τσιμεντοκονιάματος 
των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή 
καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

40,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη. 

ΟΙΚ 7452Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν73.12.5.1

Α.Τ: 023

      Επιστρώσεις δαπάδων με ορθογωνισμένη πέτρα πορόλιθου (προέλευσης Λακώματος). Διαστάσεων 40Χ80Χ3 εκ 
χρώματος ωχρομπέζ, τοποθετουμένη  επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 350 KG τσιμέντου, σε υποδομή 
από σκυρόδεμα, και την αρμολόγηση με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου, αρμούς μέσου πάχους 1 εκ .Πλήρης 
περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 
μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

75,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις δαπάδων με ορθογωνισμένη πέτρα πορόλιθου (προέλευσης 
Λακώματος). Διαστάσεων 40Χ80Χ3 εκ χρώματος ωχρομπέζ. 

ΟΙΚ 7312Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Γ-2.2

Α.Τ: 024

      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 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.  

1,54 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

(1,05+0,49)

ΟΔΟ 3211.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Γ-1.2

Α.Τ: 025

      Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 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.  

1,44 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.

(0,95+0,49)

ΟΔΟ 3111.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Δ-3

Α.Τ: 026

      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''.

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), 
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού 
στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.  

1,05 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ασφαλτική προεπάλειψη. 

ΟΔΟ 4110Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Δ-8.1

Α.Τ: 027

      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, 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 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 
''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)''. 

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 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.
  

6,95 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου
 πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

(6,7+0,25)

ΟΔΟ 4521.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 1.5

Α.Τ: 028

      Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή χανδάκων για τη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου κατασκευαζόμενων ή  
προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις των ορυγμάτων 
· η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών
· η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
εργασιών

Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας  ενός τετραγωνικού μέτρου.  

19,00 €

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ 

Μήνας( 1 μήνας )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
πεζών. 

ΥΔΡ 6301Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 1.2

Α.Τ: 029

      Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας  τύπου New Jersey, 
κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους 
στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν 
(κατά μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των φορητών πλαστικών 
στηθαίων
· ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο
· η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί φθορές
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού).  

4,80 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μήνας( 1 μήνας )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. 

ΗΛΜ 108Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Ε-9.6

Α.Τ: 030

      Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου II, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ''Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 -η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων μεσαίου μεγέθους 

(τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο
 -ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας εντός του 
εδάφους
 -η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).  

7,60 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων - Μηνιαία χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής σήμανσης Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης

ΟΙΚ 6541Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Ε-16

Α.Τ: 031

      Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 mm, με 
μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και 
αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή 
ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά
· η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
· ο έλεγχος λειτουργίας
· η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το
 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.  

38,10 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Μήνας( 1 μήνας )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου. 

ΗΛΜ 108Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Ε-10.2

Α.Τ: 032

      Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, 
πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη στέψης
 για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 
0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης 
ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα).
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm
· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 
οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.  

42,90 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm 
(3’’).

ΟΔΟ 2653Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Ε-9.3

Α.Τ: 033

      Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο 
από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-
04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 
· η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης
· και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της.

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,60 m 
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,40 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,45 m
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,45 m  

30,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού 
μεγέθους.

ΟΙΚ 6541Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Ε-17.1

Α.Τ: 034

      Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων
 (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με 
γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών 
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης 
της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν 
απαιτείται)
· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της
 κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής 
σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 
· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού 
· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους
 και στην συνέχεια η άρση τους

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.  

3,30 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

ΟΙΚ 7788Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9337.13.4

Α.Τ: 035

      Καλώδιο τύπου J1VV-R, τετραπολικό, διατομής 4 Χ 10 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 
σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) 4 Χ 10 mm2, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 2 1/2’’ βαρέως τύπου που απαιτούνται στις 
διελεύσεις κάτω από δρόμους καθώς και σε άνοδο καλωδίων σε ανώτερη στάθμη εκτός εδάφους.  

9,31 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου J1VV-R, διατομής 4 Χ 10 mm2 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9337.4.4

Α.Τ: 036

      Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση 
και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) 5 Χ 10 mm2, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα
 εντός του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 2 1/2’’ βαρέως τύπου που 
απαιτούνται στις διελεύσεις κάτω από δρόμους καθώς και σε άνοδο καλωδίων σε ανώτερη στάθμη εκτός εδάφους. Η 
τιμή μονάδας αφορά και το τμήμα του δικτύου από τον ηλεκτρικό πίνακα εντός του κτιρίου ως την υπόγεια όδευση του 
καλωδίου το οποίο είναι τοποθετημένο εντός πλαστικών καναλιών με κάλυμμα (τα πλαστικά κανάλια 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του καλωδίου), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κως, 
ακροδέκτες, κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως και ειδικά στηρίγματα, απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων ή αναλογία πλαστικών καναλιών καλωδίων με 
κάλυμμα και όλα τα ειδικά τεμάχια όπως διακλαδώσεις, γωνίες, ακραία καλύμματα, αγκράφες συγκράτησης καλωδίων, 
εσωτερικά  διαχωριστικά καλωδίων κλπ. όπου απαιτείται, πλαστικά δεματικά, κολάρα και οδηγούς καλωδίων,κ.λ.π.) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου και αποκατάσταση αυτών, 
τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), πλήρους 
εγκατάστασης και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία καθώς και της εργασίας διανοίξεως αυλάκων 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου και αποκατάσταση αυτών.  

10,98 €

ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9337.4.5

Α.Τ: 037

      Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 Χ 16 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση 
και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) 5 Χ 16 mm2, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα
 εντός του εδάφους. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 2 1/2’’ βαρέως τύπου που 
απαιτούνται στις διελεύσεις κάτω από δρόμους καθώς και σε άνοδο καλωδίων σε ανώτερη στάθμη εκτός εδάφους. Η 
τιμή μονάδας αφορά και το τμήμα του δικτύου από τον ηλεκτρικό πίνακα εντός του κτιρίου ως την υπόγεια όδευση του 
καλωδίου το οποίο είναι τοποθετημένο εντός πλαστικών καναλιών με κάλυμμα (τα πλαστικά κανάλια 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του καλωδίου), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κως, 
ακροδέκτες, κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
φύσεως και ειδικά στηρίγματα, απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων ή αναλογία πλαστικών καναλιών καλωδίων με 
κάλυμμα και όλα τα ειδικά τεμάχια όπως διακλαδώσεις, γωνίες, ακραία καλύμματα, αγκράφες συγκράτησης καλωδίων, 
εσωτερικά  διαχωριστικά καλωδίων κλπ. όπου απαιτείται, πλαστικά δεματικά, κολάρα και οδηγούς καλωδίων,κ.λ.π.) 
επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου και αποκατάσταση αυτών, 
τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), πλήρους 
εγκατάστασης και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία καθώς και της εργασίας διανοίξεως αυλάκων 
και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου και αποκατάσταση αυτών.  

15,77 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου J1VV-R (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5 Χ 16 mm2 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9339

Α.Τ: 038

      Αγωγός γυμνός χάλκινος, μονόκλωνος, διατομής 6 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός 
τρέχοντος μέτρου γυμνού μονόκλωνου χάλκινου αγωγού διατομής 6 mm2,  για την σύνδεση του υπόγειου δικτύου 
γειώσεως με τα ακροκιβώτια που βρίσκονται μέσα στους ιστούς.  

3,75 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αγωγός γυμνός χάλκινος, μονόκλωνος, διατομής 6 mm2 

ΗΛΜ 45Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9340.3

Α.Τ: 039

      Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός 
τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού διατομής 25 mm2,  για την σύνδεση του υπόγειου δικτύου 
γειώσεως με τα ακροκιβώτια που βρίσκονται μέσα στους ιστούς. Στην τιμή περιλαμβάνεται οι τυχόν συγκολλήσεις του 
αγωγού γειώσεως, δηλαδή εργασία και μικροϋλικά (αλοιφή, κασσίτερος, κλπ) για την εκτέλεση μιας συγκόλλησης 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια.  

6,47 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25 mm2 

ΗΛΜ 45Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9344.2

Α.Τ: 040

      Ειδικός σφιγκτήρας για χάλκινο αγωγό διατομής 25 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός 
σφιγκτήρα.  

10,34 €

ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικός σφιγκτήρας διατομής 25 mm2 

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9315.4.5

Α.Τ: 041

      Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) DN90mm, πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, 
δομημένου τοιχώματος πιέσεως 6 atm , κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386, σύμφωνα
 με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τοποθετημένος σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων, του γαλβανισμένου σύρματος (οδηγός) διατομής
 5 mm2 καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κ.λ.π. και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης.  

6,57 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας HDPE DN90 mm, πιέσεως 6 ατμοσφαιρών 

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9322.51.1

Α.Τ: 042

      Φωτιστικό τύπου1 δηλαδή σύνθεση που αποτελείται από:
 -Ένα (1) φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού (ενδεικτικού τύπου Disano 1573 Volo – street lighting / graphite + silver) 
από χυτό αλουμίνιο, με φακό για κάθε LED για διαμόρφωση δέσμης, στεγανό ΙΡ66, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και
 διαταξεις προστασίας, με κύκλωμα LED 46W. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά που 
είναι απαραίτητα για την οικονομική και κανονική λειτουργία του φωτιστικού (τροφοδοτικού, σύστημα έναυσης, 
διόρθωσης συντελεστή ισχύος κ.λ.π.).
 -Ένας (1) βραχίονας, (ενδεικτικού τύπου Disano / 328 arm / graphite).
 -Ενα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος στον βραχίονα (ενδεικτικού τύπου 

Disano / 455 small pole connect /  graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του βραχίονα κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

211 Sector connector / graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση της αντηρίδας κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

212 ring / graphite).
 -Μία (1) αντηρίδα (ενδεικτικού τύπου Disano / 215 finishing tie rod).

Επίσης περιλαμβάνονται: 
 -Ο κυλινδρικός ιστός (ενδεικτικού τύπου Pali Campion / Palo Cilindrico 7.00m / silver) από χάλυβα, κατάλληλος για 
αγκύρωση, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος σε απόχρωση ασημί, ύψους 7,0m, πάχους τουλάχιστον 3mm και 
όχι μικρότερο, με διάμετρο Φ120mm, με γαλβανισμένη πλάκα έδρασης S355 διαστάσεων 300mm x 300mm x 15mm, 
συνοδευόμενου από 4 κοχλίες αγκύρωσης S235 Μ18, ύψους 600mm, 4 ροδέλες, 4 παξιμάδια ασφαλείας και 4 τάπες 
από ελαστικό για τα παξιμάδια, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι και ακροκιβώτιο. 
 -Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της αγκύρωσης, της βάσης έδρασης, των πτερυγίων, των ταπών, της θυρίδας 
ακροκιβωτίου, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης-στερέωσης, διαμόρφωσης και συγκόλλησης (κοχλίες, περικόχλια, 
τσιμεντοκονία, ηλεκτρόδια κλπ), η βαφή, όλες οι εργασίες και οι δοκιμές όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παράδοση του ιστού πλήρως τοποθετημένου.
 -Ακροκιβώτιο ιστού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο 
και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος 
οπές για την διέλευση επίσης μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών των καλωδίων τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς 
και κοχλίες προσδέσες του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης των φωτιστικών σωμάτων.
-Το καλώδιο J1VV-U 3X1,5 τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος από το ακροκιβώτιο του ιστού. 

Πλήρης σύνθεση φωτισμού τύπου 1 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραμμές ρεύματος και δοκιμές, με τα μικροϋλικά και τις εργασίες για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

3.107,28 €

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό τύπου1, πλήρες 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9322.51.2

Α.Τ: 043

      Φωτιστικό τύπου2 δηλαδή σύνθεση που αποτελείται από:
-Δύο (2) φωτιστικό σώματα οδικού φωτισμού (ενδεικτικού τύπου Disano 1573 Volo – street lighting / graphite + silver) 
από χυτό αλουμίνιο, με φακό για κάθε LED για διαμόρφωση δέσμης, στεγανό ΙΡ66, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και
 διαταξεις προστασίας, με κύκλωμα LED 46W. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά που 
είναι απαραίτητα για την οικονομική και κανονική λειτουργία του φωτιστικού (τροφοδοτικού, σύστημα έναυσης, 
διόρθωσης συντελεστή ισχύος κ.λ.π.).
-Δύο (2)) βραχίονες, (ενδεικτικού τύπου Disano / 328 arm / graphite).
 -Ενα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος στον βραχίονα (ενδεικτικού τύπου 

Disano / 455 small pole connect /  graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του βραχίονα κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

211 Sector connector / graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση της αντηρίδας κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

212 ring / graphite).
-Δύο (2)) αντηρίδες (ενδεικτικού τύπου Disano / 215 finishing tie rod).

Επίσης περιλαμβάνονται: 
 -Ο κυλινδρικός ιστός (ενδεικτικού τύπου Pali Campion / Palo Cilindrico 7.00m / silver) από χάλυβα, κατάλληλος για 
αγκύρωση, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος σε απόχρωση ασημί, ύψους 7,0m, πάχους τουλάχιστον 3mm και 
όχι μικρότερο, με διάμετρο Φ120mm, με γαλβανισμένη πλάκα έδρασης S355 διαστάσεων 300mm x 300mm x 15mm, 
συνοδευόμενου από 4 κοχλίες αγκύρωσης S235 Μ18, ύψους 600mm, 4 ροδέλες, 4 παξιμάδια ασφαλείας και 4 τάπες 
από ελαστικό για τα παξιμάδια, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι και ακροκιβώτιο. 
 -Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της αγκύρωσης, της βάσης έδρασης, των πτερυγίων, των ταπών, της θυρίδας 
ακροκιβωτίου, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης-στερέωσης, διαμόρφωσης και συγκόλλησης (κοχλίες, περικόχλια, 
τσιμεντοκονία, ηλεκτρόδια κλπ), η βαφή, όλες οι εργασίες και οι δοκιμές όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παράδοση του ιστού πλήρως τοποθετημένου.
 -Ακροκιβώτιο ιστού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο 
και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος 
οπές για την διέλευση επίσης μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών των καλωδίων τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς 
και κοχλίες προσδέσες του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης των φωτιστικών σωμάτων.
-Το καλώδιο J1VV-U 3X1,5 τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος από το ακροκιβώτιο του ιστού. 

Πλήρης σύνθεση φωτισμού τύπου 1 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραμμές ρεύματος και δοκιμές, με τα μικροϋλικά και τις εργασίες για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

4.275,63 €

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό τύπου2, πλήρες 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9322.51.3

Α.Τ: 044

      Φωτιστικό τύπου3 δηλαδή σύνθεση που αποτελείται από:
-Τρία (3) φωτιστικό σώματα οδικού φωτισμού (ενδεικτικού τύπου Disano 1573 Volo – street lighting / graphite + silver) 
από χυτό αλουμίνιο, με φακό για κάθε LED για διαμόρφωση δέσμης, στεγανό ΙΡ66, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και
 διαταξεις προστασίας, με κύκλωμα LED 46W. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά που 
είναι απαραίτητα για την οικονομική και κανονική λειτουργία του φωτιστικού (τροφοδοτικού, σύστημα έναυσης, 
διόρθωσης συντελεστή ισχύος κ.λ.π.).
-Τρείς (3) βραχίονες, (ενδεικτικού τύπου Disano / 328 arm / graphite).
 -Ενα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος στον βραχίονα (ενδεικτικού τύπου 

Disano / 455 small pole connect /  graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του βραχίονα κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

211 Sector connector / graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση της αντηρίδας κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

212 ring / graphite).
-Τρείς (3) αντηρίδες (ενδεικτικού τύπου Disano / 215 finishing tie rod).

Επίσης περιλαμβάνονται: 
 -Ο κυλινδρικός ιστός (ενδεικτικού τύπου Pali Campion / Palo Cilindrico 7.00m / silver) από χάλυβα, κατάλληλος για 
αγκύρωση, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος σε απόχρωση ασημί, ύψους 7,0m, πάχους τουλάχιστον 3mm και 
όχι μικρότερο, με διάμετρο Φ120mm, με γαλβανισμένη πλάκα έδρασης S355 διαστάσεων 300mm x 300mm x 15mm, 
συνοδευόμενου από 4 κοχλίες αγκύρωσης S235 Μ18, ύψους 600mm, 4 ροδέλες, 4 παξιμάδια ασφαλείας και 4 τάπες 
από ελαστικό για τα παξιμάδια, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι και ακροκιβώτιο. 
 -Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της αγκύρωσης, της βάσης έδρασης, των πτερυγίων, των ταπών, της θυρίδας 
ακροκιβωτίου, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης-στερέωσης, διαμόρφωσης και συγκόλλησης (κοχλίες, περικόχλια, 
τσιμεντοκονία, ηλεκτρόδια κλπ), η βαφή, όλες οι εργασίες και οι δοκιμές όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παράδοση του ιστού πλήρως τοποθετημένου.
 -Ακροκιβώτιο ιστού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο 
και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος 
οπές για την διέλευση επίσης μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών των καλωδίων τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς 
και κοχλίες προσδέσες του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης των φωτιστικών σωμάτων.
-Το καλώδιο J1VV-U 3X1,5 τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος από το ακροκιβώτιο του ιστού. 

Πλήρης σύνθεση φωτισμού τύπου 1 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραμμές ρεύματος και δοκιμές, με τα μικροϋλικά και τις εργασίες για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

5.443,99 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό τύπου3, πλήρες 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    27 από 217



ΑΤΗΕ Ν9322.51.4

Α.Τ: 045

      Φωτιστικό τύπου 4 δηλαδή σύνθεση που αποτελείται από:
 -Ένα (1) φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού (ενδεικτικού τύπου Disano 1573 Volo – street lighting / graphite + silver) 
από χυτό αλουμίνιο, με φακό για κάθε LED για διαμόρφωση δέσμης, στεγανό ΙΡ66, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και
 διαταξεις προστασίας, με κύκλωμα LED 46W. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά που 
είναι απαραίτητα για την οικονομική και κανονική λειτουργία του φωτιστικού (τροφοδοτικού, σύστημα έναυσης, 
διόρθωσης συντελεστή ισχύος κ.λ.π.).
 -Ένας (1) βραχίονας, (ενδεικτικού τύπου Disano / 328 arm / graphite).
 -Ενα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος στον βραχίονα (ενδεικτικού τύπου 

Disano / 455 small pole connect /  graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση του βραχίονα κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

211 Sector connector / graphite).
 -Ένα (1) εξάρτημα κατάλληλο για την προσάρτηση της αντηρίδας κατά μήκος του ιστού (ενδεικτικού τύπου Disano / 

212 ring / graphite).
 -Μία (1) αντηρίδα (ενδεικτικού τύπου Disano / 215 finishing tie rod).

Επίσης περιλαμβάνονται: 
 -Ο κυλινδρικός ιστός (ενδεικτικού τύπου Pali Campion / Palo Cilindrico 4.50m / silver) από χάλυβα, κατάλληλος για 
αγκύρωση, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος σε απόχρωση ασημί, ύψους 4,50m, πάχους τουλάχιστον 3mm και 
όχι μικρότερο, με διάμετρο Φ120mm, με γαλβανισμένη πλάκα έδρασης S355 διαστάσεων 250mm x 250mm x 12mm, 
συνοδευόμενου από 4 κοχλίες αγκύρωσης S235 Μ16, ύψους 500mm, 4 ροδέλες, 4 παξιμάδια ασφαλείας και 4 τάπες 
από ελαστικό για τα παξιμάδια, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι και ακροκιβώτιο. 
 -Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της αγκύρωσης, της βάσης έδρασης, των πτερυγίων, των ταπών, της θυρίδας 
ακροκιβωτίου, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης-στερέωσης, διαμόρφωσης και συγκόλλησης (κοχλίες, περικόχλια, 
τσιμεντοκονία, ηλεκτρόδια κλπ), η βαφή, όλες οι εργασίες και οι δοκιμές όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παράδοση του ιστού πλήρως τοποθετημένου.
 -Ακροκιβώτιο ιστού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο 
και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος 
οπές για την διέλευση επίσης μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών των καλωδίων τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς 
και κοχλίες προσδέσες του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης των φωτιστικών σωμάτων.
 -Το καλώδιο J1VV-U 3X1,5 τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος από το ακροκιβώτιο του ιστού. 

Πλήρης σύνθεση φωτισμού τύπου4 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραμμές ρεύματος και δοκιμές, με τα μικροϋλικά και τις εργασίες για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

2.925,57 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό τύπου 4, πλήρες 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    28 από 217



ΑΤΗΕ Ν9322.51.5

Α.Τ: 046

      Φωτιστικό τύπου5 δηλαδή σύνθεση που αποτελείται από:
 -Αποτελείται από τέσσερις (4) προβολείς συμμετρικής δέσμης. Οι προβολείς (ενδεικτικού τύπου Simes / S141Ν 

MEGAFOCUS) θα έχουν σώμα από χυτό αλουμίνιο, διαχύτη από θερμοανθεκτικό γυαλί, ανταυγαστήρα από 
ανοδειωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο, θα έχουν δυνατότητα περιστροφής κατά 3500 με ενσωματωμένο γωνιόμετρο, θα 
φέρουν φακό διαπλάτυνσης της φωτεινής δέσμης  (ενδεικτικού τύπου Simes / S.1041 Wide lens) και αντιθαμβωτικό 
σκιάδιο  (ενδεικτικού τύπου Simes / S.1042 Visor), θα είναι στεγανοί ΙΡ66, με τροφοδοτικό και τις διατάξεις προστασίας
 , με LED 95W. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά που είναι απαραίτητα για την 
οικονομική και κανονική λειτουργία του προβολέαα (σύστημα έναυσης, διόρθωσης συντελεστή ισχύος κ.λ.π.).
 -Τέσσερα (4) εξαρτήματα προσάρτησης στον ιστό (ενδεικτικού τύπου Simes / S.1013).

Επίσης περιλαμβάνονται: 
 -Ο κυλινδρικός ιστός (ενδεικτικού τύπου Pali Campion / Palo Cilindrico 8.00m / silver) από χάλυβα, κατάλληλος για 
αγκύρωση, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος σε απόχρωση ασημί, ύψους 8,0m, πάχους τουλάχιστον 4mm και 
όχι μικρότερο, με διάμετρο Φ120mm, με γαλβανισμένη πλάκα έδρασης S355 διαστάσεων 300mm x 300mm x 15mm, 
συνοδευόμενου από 4 κοχλίες αγκύρωσης S235 Μ18, ύψους 600mm, 4 ροδέλες, 4 παξιμάδια ασφαλείας και 4 τάπες 
από ελαστικό για τα παξιμάδια, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι και ακροκιβώτιο. 
 -Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της αγκύρωσης, της βάσης έδρασης, των πτερυγίων, των ταπών, της θυρίδας 
ακροκιβωτίου, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης-στερέωσης, διαμόρφωσης και συγκόλλησης (κοχλίες, περικόχλια, 
τσιμεντοκονία, ηλεκτρόδια κλπ), η βαφή, όλες οι εργασίες και οι δοκιμές όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παράδοση του ιστού πλήρως τοποθετημένου.
 -Ακροκιβώτιο ιστού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο 
και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος 
οπές για την διέλευση επίσης μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών των καλωδίων τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς 
και κοχλίες προσδέσες του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης των φωτιστικών σωμάτων.
 -Τα καλώδια J1VV-U 3X1,5 τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων από το ακροκιβώτιο του ιστού. 

Πλήρης σύνθεση φωτισμού τύπου5 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραμμές ρεύματος και δοκιμές, με τα μικροϋλικά και τις εργασίες για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

8.210,70 €

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό τύπου5, πλήρες 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    29 από 217



ΑΤΗΕ Ν9322.51.6

Α.Τ: 047

      Φωτιστικό τύπου6 δηλαδή σύνθεση που αποτελείται από:
 -Αποτελείται από δύο (2) προβολείς ασύμμετρης δέσμης. Οι προβολείς (ενδεικτικού τύπου Disano / 1898 Rodio 

asymmetric) θα έχουν σώμα από χυτό αλουμίνιο με πτερύγια απαγωγής θερμοκρασίας, διαχύτη από θερμοανθεκτικό 
κρύσταλλο, ανταυγαστήρα από ανοδειωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο , θα είναι στεγανοί ΙΡ66, με ενσωματωμένο με 
ενσωματωμένο τροφοδοτικό και διατάξεις προστασίας, με LED 129W. Για τη στόχευση θα υπάρχει ειδική διάταξη 
διαβαθμισμένη σε μοίρες. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά που είναι απαραίτητα για 
την οικονομική και κανονική λειτουργία του λαμπτήρα (σύστημα έναυσης, διόρθωσης συντελεστή ισχύος κ.λ.π.).
 -Μία (1) τραβέρσα (ενδεικτικού τύπου Pali campion / 1,5m cross bar). και ένα (1) <<ποτήρι>> που θα στερεώνεται με 
βίδες στον ιστό.

Επίσης περιλαμβάνονται: 
 -Ο κυλινδρικός ιστός (ενδεικτικού τύπου Pali Campion / Palo Cilindrico 8.00m / silver) από χάλυβα, κατάλληλος για 
αγκύρωση, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος σε απόχρωση ασημί, ύψους 8,0m, πάχους τουλάχιστον 4mm και 
όχι μικρότερο, με διάμετρο Φ120mm, με γαλβανισμένη πλάκα έδρασης S355 διαστάσεων 300mm x 300mm x 15mm, 
συνοδευόμενου από 4 κοχλίες αγκύρωσης S235 Μ18, ύψους 600mm, 4 ροδέλες, 4 παξιμάδια ασφαλείας και 4 τάπες 
από ελαστικό για τα παξιμάδια, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι και ακροκιβώτιο. 
 -Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της αγκύρωσης, της βάσης έδρασης, των πτερυγίων, των ταπών, της θυρίδας 
ακροκιβωτίου, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης-στερέωσης, διαμόρφωσης και συγκόλλησης (κοχλίες, περικόχλια, 
τσιμεντοκονία, ηλεκτρόδια κλπ), η βαφή, όλες οι εργασίες και οι δοκιμές όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παράδοση του ιστού πλήρως τοποθετημένου.
 -Ακροκιβώτιο ιστού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο 
και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος 
οπές για την διέλευση επίσης μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών των καλωδίων τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς 
και κοχλίες προσδέσες του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης των φωτιστικών σωμάτων.
 -Τα καλώδια J1VV-U 3X1,5 τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων από το ακροκιβώτιο του ιστού. 

Πλήρης σύνθεση φωτισμού τύπου6 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραμμές ρεύματος και δοκιμές, με τα μικροϋλικά και τις εργασίες για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

2.403,99 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό τύπου6, πλήρες 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    30 από 217



ΑΤΗΕ Ν9322.51.7

Α.Τ: 048

      Φωτιστικό τύπου7 δηλαδή σύνθεση που αποτελείται από:
 -Αποτελείται από τέσσερις (4) προβολείς ασύμμετρης δέσμης.. Οι προβολείς (ενδεικτικού τύπου Disano / 1898 

Rodio asymmetric) θα έχουν σώμα από χυτό αλουμίνιο με πτερύγια απαγωγής θερμοκρασίας, διαχύτη από 
θερμοανθεκτικό κρύσταλλο, ανταυγαστήρα από ανοδειωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο , θα είναι στεγανοί ΙΡ66, με 
ενσωματωμένο με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και διατάξεις προστασίας, με LED 129W. Για τη στόχευση θα υπάρχει 
ειδική διάταξη διαβαθμισμένη σε μοίρες. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά που είναι 
απαραίτητα για την οικονομική και κανονική λειτουργία του λαμπτήρα (σύστημα έναυσης, διόρθωσης συντελεστή 
ισχύος κ.λ.π.).
 -Μία (1) τραβέρσα (ενδεικτικού τύπου Pali campion / 2,0m cross bar). και ένα (1) <<ποτήρι>> που θα στερεώνεται με 
βίδες στον ιστό.

Επίσης περιλαμβάνονται: 
 -Ο κυλινδρικός ιστός (ενδεικτικού τύπου Pali Campion / Palo Cilindrico 8.00m / silver) από χάλυβα, κατάλληλος για 
αγκύρωση, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος σε απόχρωση ασημί, ύψους 8,0m, πάχους τουλάχιστον 4mm και 
όχι μικρότερο, με διάμετρο Φ120mm, με γαλβανισμένη πλάκα έδρασης S355 διαστάσεων 300mm x 300mm x 15mm, 
συνοδευόμενου από 4 κοχλίες αγκύρωσης S235 Μ18, ύψους 600mm, 4 ροδέλες, 4 παξιμάδια ασφαλείας και 4 τάπες 
από ελαστικό για τα παξιμάδια, θυρίδα επίσκεψης με το αντίστοιχο πορτάκι και ακροκιβώτιο. 
 -Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία της αγκύρωσης, της βάσης έδρασης, των πτερυγίων, των ταπών, της θυρίδας 
ακροκιβωτίου, όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης-στερέωσης, διαμόρφωσης και συγκόλλησης (κοχλίες, περικόχλια, 
τσιμεντοκονία, ηλεκτρόδια κλπ), η βαφή, όλες οι εργασίες και οι δοκιμές όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παράδοση του ιστού πλήρως τοποθετημένου.
 -Ακροκιβώτιο ιστού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο 
και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος 
οπές για την διέλευση επίσης μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών των καλωδίων τροφοδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α τύπου ταμπακιέρας καθώς 
και κοχλίες προσδέσες του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης των φωτιστικών σωμάτων.
 -Τα καλώδια J1VV-U 3X1,5 τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων από το ακροκιβώτιο του ιστού. 

Πλήρης σύνθεση φωτισμού τύπου7 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση σε γραμμές ρεύματος και δοκιμές, με τα μικροϋλικά και τις εργασίες για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

3.030,70 €

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό τύπου7, πλήρες 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ N8827.7.1

Α.Τ: 049

      Ρευματοδότης στεγανός εντός PILLAR κατάλληλος για τοποθέτηση εντός πίνακα, έντασης 16 Α, τάσεως 250 V, 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.  

9,34 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ρευματοδότης στεγανός εντός PILLAR κατάλληλος για τοποθέτηση εντός πίνακα, 
έντασης 16 Α 

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8982.10.1.2

Α.Τ: 050

      Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοποθετημένο σε κατάλληλη μεταλλική βάση εντός PILLAR, τύπου ‘’χελώνας‘’ με 1 
λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 13 W τύπου CONCERTA, μεταλλικό, προστασίας ΙΡ65, κάλυμμα του φωτιστικού 
που θα αποτελείται από διαφανές γυαλί, ανθεκτικό σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις και προστατευτικό πλέγμα,
 δηλαδή φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα, μεταλλική βάση στήριξης και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκατάστασης 
και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.  

26,91 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα στεγανό εντός PILLAR, τύπου σφαιρικής χελώνας, μεταλλικό, 
προστασίας ΙΡ65 

ΗΛΜ 60Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9341.2.2

Α.Τ: 051

      Πλάκα γείωσης 500x500x5 mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό, για την εγκατάσταση γείωσης εξωτερικού φωτισμού. Θα 
είναι εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά ΕΝ 50164-2, με τάση θραύσεως (εφελκυσμός) 200-450 N/mm2 και ειδική 
ηλεκτρική αντίσταση μικρότερη από 0,025 μΩm.
Επί της πλάκας θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους περίπου 1 m, 
ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2 συγκολλημένο. Περιλαμβάνεται εκτός της πλάκας και του αγωγού 
με τον ακροδέκτη, όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των 
υλικών και μικροϋλικών, εκσκαφή του ορύγματος, τοποθέτηση και επίχωση σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
σύνδεση με τον αγωγό γείωσης, εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμές για πλήρη παράδοση.  

225,85 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλάκα γείωσης 500x500x5 mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό 

ΗΛΜ 45Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9350.3.1

Α.Τ: 052

      Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με τη βάση του, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση, 
τοποθέτηση, στήριξη και πλήρη εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας σύνδεσης όλων των ηλεκτρικών 
γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιμών κ.λ.π. για πλήρη παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Το πίλλαρ (PILLAR) θα είναι βιομηχανικού τύπου στεγανό προστασίας ΙΡ 65 για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους, 
κατασκευασμένο από λαμαρίνα ΝΤΕΚΑΠΕ πάχους 2 mm.
Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι πλάτους περίπου 1,00 μ., ύψους περίπου 0,80 μ. και βάθους περίπου 
0,35 μ. 
Το πίλλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας αφού πρώτα θα έχει υποστεί 
αμμοβολή σύμφωνα με τα πρότυπα SVENK STANDARD SIS 055900 του 1967 βαθμού SA - 3, και  περαστεί με δύο 
στρώσεις αντιδιαβρωτικής επιξειδωτικής βαφής αστάρι (PRIMER) και δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος. Το 
συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 χιστ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εκσκαφή και η κατασκευή της βάσης του PILLAR δηλαδή υλικά, εργασία για την 
στερέωση του PILLAR καθώς και της ειδικά διαμορφωμένης βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα (περιλαμβάνονται 
υλικά, μικροϋλικά και εργασία για εκσκαφή, ξυλότυπο, σκυρόδεμα C16/20, οπλισμός) ύψους 1,2 μέτρα, μήκους 1,2 
μέτρα και πλάτους 0,50 μέτρα για την στήριξη του PILLAR κατά τα άλλα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρως εγκατεστημένη, του κατάλληλου γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 
διέλευσης του καλωδίου παροχής, ανοιγμένα σε εργασία.  

526,81 €

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), διαστάσεων περίπου 100 Χ 80 εκατοστά 

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8840.5.2

Α.Τ: 053

      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα <<Ντεκαπέ>> και μορφοσίδηρο με πόρτα, επίτοιχος, στεγανός 
προστασίας ΙΡ55, διαστάσεων περίπου 60 Χ 50 εκατοστά,  χωρίς τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 
λυχνίες κ.λ.π. ) αλλά μετά των στηριγμάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, 
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λ.π. μικροϋλικών και χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό 
χρώμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας επίτοιχης στερέωσης 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακα, της σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και 
αναχωρήσεως, των δοκιμών κ.λ.π. για πλήρη παράδοση σε λειτουργία.  

216,24 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα << Ντεκαπέ >> με πόρτα, διαστάσεων 
περίπου 60 Χ 50 εκατοστά, επίτοιχος, προστασίας ΙΡ55 

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8840.7.3

Α.Τ: 054

      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα <<Ντεκαπέ>> και μορφοσίδηρο με πόρτα, επίτοιχος, στεγανός 
προστασίας ΙΡ55, διαστάσεων περίπου 65 Χ 55 εκατοστά,  χωρίς τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 
λυχνίες κ.λ.π. ) αλλά μετά των στηριγμάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, 
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λ.π. μικροϋλικών και χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό 
χρώμα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας επίτοιχης στερέωσης 
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακα, της σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και 
αναχωρήσεως, των δοκιμών κ.λ.π. για πλήρη παράδοση σε λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία σύνδεσης 
με το Γενικό Πίνακα της γραμμής παροχής του πίνακα και οι 3 μαχαιρωτές ασφάλειες 50Α (υλικό και εργασία 
τοποθέτησης) στην αναχώρηση της γραμμής παροχής εντός του Γενικού Πίνακα.  

294,42 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα << Ντεκαπέ >> με πόρτα, διαστάσεων 
περίπου 65 Χ 55 εκατοστά, επίτοιχος, προστασίας ΙΡ55 

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8880.1.2

Α.Τ: 055

      Διακόπτης ράγας μονοπολικός 40 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής, δηλαδή διακόπτης, υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, παραδοτέος σε λειτουργία.  

11,31 €

ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης ράγας μονοπολικός 40 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 

ΗΛΜ 53Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8880.3.2

Α.Τ: 056

      Διακόπτης ράγας τριπολικός 40 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής, δηλαδή διακόπτης, υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, παραδοτέος σε λειτουργία.  

20,07 €

ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης ράγας τριπολικός 40 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 

ΗΛΜ 53Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8880.3.3

Α.Τ: 057

      Διακόπτης ράγας τριπολικός 63 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής, δηλαδή διακόπτης, υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, παραδοτέος σε λειτουργία.  

25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης ράγας τριπολικός 63 Α εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 

ΗΛΜ 53Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8910.5.6

Α.Τ: 058

      Ασφάλεια συντηκτική έντασης 4 Α από πορσελάνη εντός μεταλλικού πίνακα διανομής, πλήρης, μετά βάσης, 
μήτρας, πώματος και φυσιγγίου βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με 
ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά δηλαδή ασφάλεια, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου και εργασία 
εγκατάστασης, δοκιμών και σύνδεσης, παραδοτέα σε λειτουργία.  

6,06 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ασφάλεια συντηκτική έντασης 4 Α από πορσελάνη εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 

ΗΛΜ 54Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8910.5.7

Α.Τ: 059

      Ασφάλεια συντηκτική έντασης από 10 έως και 25 Α από πορσελάνη εντός μεταλλικού πίνακα διανομής, πλήρης, 
μετά βάσης, μήτρας, πώματος και φυσιγγίου βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από 
πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά δηλαδή ασφάλεια, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου 
και εργασία εγκατάστασης, δοκιμών και σύνδεσης, παραδοτέα σε λειτουργία.  

7,63 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ασφάλεια συντηκτική έντασης από 10 έως και 25 Α από πορσελάνη 

ΗΛΜ 54Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8910.5.8

Α.Τ: 060

      Ασφάλεια συντηκτική έντασης από 35 έως και 63 Α από πορσελάνη εντός μεταλλικού πίνακα διανομής, πλήρης , 
μετά βάσης, μήτρας, πώματος και φυσιγγίου βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από 
πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά δηλαδή ασφάλεια, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου 
και εργασία εγκατάστασης, δοκιμών και σύνδεσης, παραδοτέος σε λειτουργία.  

9,93 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ασφάλεια συντηκτική έντασης από 35 έως και 63 Α από πορσελάνη 

ΗΛΜ 54Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8915.1.3

Α.Τ: 061

      Μικροαυτόματος διακόπτης, εντάσεως από 10 Α έως και 16 Α, μονοπολικός εντός μεταλλικού πίνακα, πλήρης 
δηλαδή μικροαυτόματος, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, 
παραδοτέος σε λειτουργία.  

8,79 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μικροαυτόματος διακόπτης, εντάσεως από 10 Α έως και 16 Α, μονοπολικός εντός 
μεταλλικού πίνακα 

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8915.2.3

Α.Τ: 062

      Μικροαυτόματος διακόπτης, εντάσεως από 10 Α έως και 16 Α, τριπολικός εντός μεταλλικού πίνακα, πλήρης 
δηλαδή μικροαυτόματος, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, 
παραδοτέος σε λειτουργία.  

21,32 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μικροαυτόματος διακόπτης, εντάσεως από 10 Α έως και 16 Α, τριπολικός εντός 
μεταλλικού πίνακα 

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8918.10.1

Α.Τ: 063

      Αυτόματος διακόπτης ράγας έναντι σφάλματος διαρροής ονομ. ρεύματος διαρροής 30 μΑ, εντάσεως έως και 40 Α, 
τετραπολικός εντός μεταλλικού πίνακα, δηλαδή διακόπτης, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου και εργασία 
εγκατάστασης, δοκιμών και σύνδεσης, παραδοτέος σε λειτουργία.  

64,92 €

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αυτόματος διακόπτης ράγας έναντι σφάλματος διαρροής ονομ. ρεύματος διαρροής 30 
μΑ, εντάσεως έως και 40 Α, τετραπολικός εντός μεταλλικού πίνακα 

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8894.2.4

Α.Τ: 064

      Διακόπτης ράγας τηλεχειριζόμενος (ρελέ ισχύος AC1) τριπολικός 40 Α, έως 3 βοηθητικές επαφές (ΝΟ), με πηνίο 
230Vac εντός μεταλλικού πίνακα διανομής, δηλαδή διακόπτης, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου και 
εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, παραδοτέος σε λειτουργία.  

56,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης ράγας τηλεχειριζόμενος (ρελέ ισχύος AC1) τριπολικός 40 Α, έως 3 
βοηθητικές επαφές (ΝΟ), με πηνίο 230Vac εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 

ΗΛΜ 53Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8894.3.4

Α.Τ: 065

      Διακόπτης ράγας τηλεχειριζόμενος (ρελέ ισχύος AC1) τριπολικός 40 Α, έως 3 βοηθητικές επαφές (ΝΟ), με πηνίο 
230Vac και στοιχείο χρονικής καθυστέρησης ενδεικτικής περιοχής από 0 έως 60 sec εντός μεταλλικού πίνακα 
διανομής, δηλαδή διακόπτης, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, 
παραδοτέος σε λειτουργία.  

107,69 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης ράγας τηλεχειριζόμενος (ρελέ ισχύος AC1) τριπολικός 40 Α, έως 3 
βοηθητικές επαφές (ΝΟ), με πηνίο 230Vac και στοιχείο χρονικής καθυστέρησης 
ενδεικτικής περιοχής από 0 έως 60 sec εντός μεταλλικού πίνακα διανομής 

ΗΛΜ 53Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9346

Α.Τ: 066

      Ψηφιακός αστρονομικός χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκροφωτισμού, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά,  σύνδεση και 
δοκιμές ενός ψηφιακού αστρονομικού χρονοδιακόπτη μίας εξόδου 7 ημερών που θα έχει επιπλέον δυνατότητα 
ρύθμισης λειτουργιών on/off κατά την ώρα δύσης και ανατολής του ηλίου ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη 
εγκατάστασης, συνδεδεμένος στον πίνακα και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για την αφή και σβέση 
ηλεκτροφωτισμού. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο μεταγωγικός διακόπτης 3 θέσεων 2Α/230V  τοποθετημένος επί της 
μετώπης του πίνακα για τον έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού.  

217,45 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ψηφιακός αστρονομικός χρονοδιακόπτης και μεταγωγικός διακόπτης 

ΗΛΜ 53Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8924.2

Α.Τ: 067

      Ενδεικτική λυχνία Χ.Τ. τάσεως λειτουργίας 500 V κατάλληλη για τοποθέτηση σε πίνακες δηλαδή προμήθεια και 
προσκόμιση επί τόπου μετά των μικροϋλικών και εργασίας εγκατάστασης, δοκιμών και σύνδεσης παραδοτέας σε 
λειτουργία.  

8,02 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ενδεικτική λυχνία Χ.Τ. τάσεως λειτουργίας 500 V κατάλληλη για τοποθέτηση σε 
πίνακες 

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9302.20

Α.Τ: 068

      Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων με οποιοδήποτε βάθος ή πλάτος με  οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο 
εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή βρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που
 θα πληρωθεί ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των 
προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών 
μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που 
περισσεύουν σε θέσεις που θα ορίσει η Υπηρεσία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς 
επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται επίσης οι προειδοποιητικές ταινίες και η εργασία εγκατάστασής τους καθώς και η εργασία εκτελέσεως 
της επανεπίχωσης των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

12,26 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων και επίχωση, προειδοποιητικές 
ταινίες κ.λ.π. 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ N9306.5

Α.Τ: 069

      Επίστρωση με πλάκες σκυροδέματος 500Χ500Χ25 mm εντός του χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων. 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, οι προειδοποιητικές ταινίες και η εργασία εγκατάστασής τους σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

1,84 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επίστρωση με πλάκες σκυροδέματος 500Χ500Χ25 mm 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9301

Α.Τ: 070

      Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων που θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την υποστήριξη των 
πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις σε θέσεις που 
θα ορίσει η Υπηρεσία.  

30,64 €

ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9313.6

Α.Τ: 071

      Προκατασκευασμένη βάση ιστού οπλισμένη, διαστάσεων 0,75 x 0,75 m βάθους 0,75 m, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά μιας βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στερέωση ιστού που να φέρει στο 
κέντρο μια κατακόρυφη οπή και μια πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ100 και καμπύλη 900 για την διέλευση του 
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γείωσης.  Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί οπλισμός σε κλωβό από πλέγμα Τ-
196 10x10. Επίσης μέσα στην βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο που περιγράφονται οι ιστοί των φωτιστικών. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των 
εκσκαφών.  

220,78 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προκατασκευασμένη βάση ιστού οπλισμένη, διαστάσεων 0,75 x 0,75 m βάθους 0,75 m 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9313.7

Α.Τ: 072

      Προκατασκευασμένη βάση ιστού οπλισμένη, διαστάσεων 1,10 x 1,10 m βάθους 1,00 m, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά μιας βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στερέωση ιστού που να φέρει στο 
κέντρο μια κατακόρυφη οπή και μια πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ100 και καμπύλη 900 για την διέλευση του 
τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γείωσης.  Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί οπλισμός σε κλωβό από πλέγμα Τ-
196 10x10. Επίσης μέσα στην βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο που περιγράφονται οι ιστοί των φωτιστικών. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των 
εκσκαφών.  

272,85 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προκατασκευασμένη βάση ιστού οπλισμένη, διαστάσεων 1,10 x 1,10 m βάθους 1,00 m 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9307.2

Α.Τ: 073

      Προκατασκευασμένο φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικών διαστάσεων περίπου 40 x 
40 cm βάθους έως 70 cm, από σκυρόδεμα C20/25 πάχους περίπου 10 cm με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με 
στεγάνωση κλάσης Β125, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, ενσωμάτωση των άκρων υπόγειων σωλήνων διέλευσης 
τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου.  

91,68 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προκατασκευασμένο φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
εσωτερικών διαστάσεων περίπου 40 x 40 cm βάθους έως 70 cm 

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9307.3

Α.Τ: 074

      Προκατασκευασμένο φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικών διαστάσεων περίπου 60 x 
60 cm βάθους έως 100 cm, από σκυρόδεμα C20/25 πάχους περίπου 10 cm με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με 
στεγάνωση κλάσης Β125, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, ενσωμάτωση των άκρων υπόγειων σωλήνων διέλευσης 
τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου.  

174,29 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προκατασκευασμένο φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
εσωτερικών διαστάσεων περίπου 60 x 60 cm βάθους έως 100 cm 

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9304.2

Α.Τ: 075

      Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έρεισμα με συμπιεσμένο υλικό και άσφαλτο σε πλάτος οφρύος
 ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας ή άλλου είδους απαιτούμενων ξυλοκατασκευών που 
χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική 
απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που θα ορίσει η Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη σταλίας των
 μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, το σκυρόδεμα C16/20 εγκιβωτισμού των σωλήνων διέλευσης 
των καλωδίων, το δομικό χάλυβα (ST-IV) T-196, οι προειδοποιητικές ταινίες, η άσφαλτος η εργασία εγκατάστασής τους
 και η εργασία εκτελέσεως της επανεπίχωσης των εκσκαφέντων χανδάκων με 3Α και αποκατάστασης της ασφάλτου 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

16,85 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή χάνδακα και επίχωση για διέλευση καλωδίων από δρόμο 

ΗΛΜ 102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9405.3

Α.Τ: 076

      Εξαγωγή και απομάκρυνση ιστού οποιουδήποτε ύψους και αριθμού φωτιστικών, μαζί με την βάση του και όλων 
των εξαρτημάτων πάνω σε αυτόν (φωτιστικά σώματα, λυχνίες, βραχίονες, ακροκιβώτια κ.λ.π.) με οποιαδήποτε μέσα 
(χειρονακτικά, μηχανικά μέσα, γερανούς κ.λ.π.) και όλες οι λοιπές εργασίες αποσύνδεσης, αποκαταστάσεων και 
μεταφοράς υφιστάμενων εγκαταστάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή του
 άρθρου περιλαμβάνονται η εργασία, όλα τα μέσα και τα υλικά-μικροϋλικά, που απαιτούνται (ακόμα και εάν δεν 
αναφέρονται ρητά στο παρόν τεύχος) για την ορθή (αισθητικά και λειτουργικά)  εκτέλεση του έργου.  

122,56 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εξαγωγή και απομάκρυνση ιστού 

ΗΛΜ 101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8044.19.4

Α.Τ: 077

      Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο HDPE (HD PE100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, τρίτης 
γενιάς MRS10, ον. διαμ. DN32 και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2,0mm, ονομαστικής πίεσης PN 10 atm, 
τοποθετούμενος πλήρως σε εγκατάσταση ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών 
συνδέσεως - στηρίξεως και ειδικών τεμαχίων (γωνίες, ειδικά εξαρτήματα, ειδικά εξαρτήματα συνδέσεων, συστολές, 
όπως επίσης και τις διατάξεις στεγανοποίησης και στήριξης, ρακόρ), με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, δοκιμών 
κ.λ.π. παραδοτέος σε λειτουργία.  

2,70 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο HDPE (HD PE100),τρίτης γενιάς MRS10, ον. 
διαμ. DN32, PN 10 atm 

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8044.19.6

Α.Τ: 078

      Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο HDPE (HD PE100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, τρίτης 
γενιάς MRS10, ον. διαμ. DN50 και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 3,0mm, ονομαστικής πίεσης PN 10 atm, 
τοποθετούμενος πλήρως σε εγκατάσταση ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών 
συνδέσεως - στηρίξεως και ειδικών τεμαχίων (γωνίες, ειδικά εξαρτήματα, ειδικά εξαρτήματα συνδέσεων, συστολές, 
όπως επίσης και τις διατάξεις στεγανοποίησης και στήριξης, ρακόρ), με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, δοκιμών 
κ.λ.π. παραδοτέος σε λειτουργία.  

3,85 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο HDPE (HD PE100),τρίτης γενιάς MRS10, ον. 
διαμ. DN50, PN 10 atm 

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8101.2

Α.Τ: 079

      Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των μικροϋλικών
 και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης.  

12,85 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins 

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8101.4

Α.Τ: 080

      Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των 
μικροϋλικών και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης.  

19,73 €

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8101.6

Α.Τ: 081

      Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των μικροϋλικών 
και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης.  

35,38 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σφαιρική βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins 

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8138.2.3

Α.Τ: 082

      Κρουνός ορειχάλκινος εκροής, διαμέτρου Φ 3/4 ins, επιχρωμιωμένος με απλό σφαιρικό διακόπτη, μετά των 
μικροϋλικών συνδέσεως και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης.  

13,67 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κρουνός ορειχάλκινος εκροής, διαμέτρου Φ 3/4 ins 

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1

Α.Τ: 083

      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.)  

105,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 

Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)( 1 Στρ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους 
για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα . 

ΠΡΣ 1140Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Γ2

Α.Τ: 084

      Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης 
κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
02-01. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους 
πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m³)  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. 

ΠΡΣ 1620Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ ΝΓ2.2

Α.Τ: 085

      Προμήθεια πλήρους χημικού λιπάσματος, διασπορά και ενσωμάτωση στην φυτική γη.  

0,707 €

 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ 
ΛΕΠΤΟΥ.

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια πλήρους χημικού λιπάσματος, διασπορά και ενσωμάτωση στην φυτική γη. 

ΠΡΣ ΑΝΚ 2Κ4 
5565

Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Γ3

Α.Τ: 086

      Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα και 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια του κηπευτικού χώματος 
και της άμμου πληρώνονται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)  

1,00 €

ΕΝΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και 
άμμου ποταμού. 

ΠΡΣ 1620Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10

Α.Τ: 087

      Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό 
ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)  

40,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης. 

ΠΡΣ 5340Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16

Α.Τ: 088

      Προμήθεια επί τόπου του έργου  άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η 
αμμοληψία, καθαρής,  απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου. 

ΟΔΟ 1510Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7

Α.Τ: 089

      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)  

8,50 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος. 

ΠΡΣ 1710Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    44 από 217



ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.1

Α.Τ: 090

      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη
 εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

0,60 €

 ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m

ΠΡΣ 5130Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.2

Α.Τ: 091

      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη
 εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

1,50 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m

ΠΡΣ 5120Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.2

Α.Τ: 092

      Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00.

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, 
πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί 
τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία 
του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

ΠΡΣ 5240Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.1

Α.Τ: 093

      Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες 
φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την 
ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια.
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου 
χλοοτάπητα.
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, 
τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την 
επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ)  

2.000,00 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)( 1 Στρ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση χλοοτάπητα με 
σπορά.

ΠΡΣ 5510Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.4

Α.Τ: 094

      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)  

1,10 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
2,00 - 4,00 lt.

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.5

Α.Τ: 095

      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 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)  

1,30 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
4,50 - 12,00 lt.

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.6

Α.Τ: 096

      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 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, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική 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, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,00 €

ΤΡΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
12,50 - 22,00 lt.

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7

Α.Τ: 097

      Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 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 και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική 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, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
23 - 40 lt.

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ1.1

Α.Τ: 098

      Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό 
του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

0,20 €

 ΕΙΚΟΣΙ   ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 
έως 0,60 m

ΠΡΣ 5330Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.5

Α.Τ: 099

      Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
 και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

0,0045 €

  ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ.

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα
 άρδευσης, αυτοματοποιημένο

ΠΡΣ 5321Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.2.5

Α.Τ: 100

      Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου 
άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  

0,95 €

 ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)( 1 Στρ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση χλοοτάπητα. Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο σύστημα)

ΠΡΣ 5522Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.2

Α.Τ: 101

      Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του 
και η διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του για την λίπανση 
κάθε φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

0,05 €

 ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με λιπαντήρες

ΠΡΣ 5730Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.3

Α.Τ: 102

      Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η 
διάλυση και διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και έλεγχος της διανομής του για την 
λίπανση της επιφάνειας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)( 1 Στρ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος

ΠΡΣ 5730Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.8.1

Α.Τ: 103

      Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης 
από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  

27,50 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)( 1 Στρ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση πρασίνου. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. Με 
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

ΠΡΣ 5530Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.3

Α.Τ: 104

      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)  

12,50 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ3

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.4

Α.Τ: 105

      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)  

25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5

Α.Τ: 106

      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)  

45,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.6

Α.Τ: 107

      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)  

80,00 €

ΟΓΔΟΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3

Α.Τ: 108

      Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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 θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

7,40 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3

ΠΡΣ 5210Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Α3

Α.Τ: 109

      Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, 
βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε 
είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών 
πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά 
καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με 
μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος
- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ)
- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος
- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών
- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση
- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 
- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών του 
ορύγματος.
- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση του 
ορύγματος
- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των 
παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 m², ή 
σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές 
θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα
 του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών 
εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις 
παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.  

8,84 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε 
οποιοδήποτε έδαφος. 

(4+4,84)

ΟΔΟ 2111Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Α11

Α.Τ: 110

      Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με ελκυστήρα εξοπλισμένο με καδένα ή συναφή 
παρελκόμενα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

0,60 €

 ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού 
δικτύου με ελκυστήρα. 

ΠΡΣ 2111Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.4

Α.Τ: 111

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια
 χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή προσκομισθεί, η 
έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 
cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές
 διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί 
σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.  

1,43 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6067Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.8

Α.Τ: 112

      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή χειμάρρου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να
 περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)  

9,38 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 

(5,2+4,18)

ΥΔΡ 6069.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.10.1

Α.Τ: 113

      Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), 
καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται 
για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
 μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

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) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, 
μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο και η 
επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή 
περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

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

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών από 
σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η 
προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια 
της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

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.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις.  

62,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

ΥΔΡ 6323Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.3

Α.Τ: 114

      Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή
 πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές
 έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και
 οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

0,45 €

 ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.4

Α.Τ: 115

      Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή
 πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές
 έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και
 οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

0,65 €

 ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.3

Α.Τ: 116

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-
2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

0,80 €

 ΟΓΔΟΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.4

Α.Τ: 117

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-
2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

1,35 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.5

Α.Τ: 118

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-
2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

2,20 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.6

Α.Τ: 119

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-
2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

3,20 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.7

Α.Τ: 120

      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-
2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

4,50 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.3.4

Α.Τ: 121

      Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, 
πλαστικές λόγχες στήριξης κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι 
συνδέσεις σταλακτών ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

0,40 €

 ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Φ 12

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.1

Α.Τ: 122

      Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,50 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.2

Α.Τ: 123

      Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

6,80 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.3

Α.Τ: 124

      Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

7,60 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.4

Α.Τ: 125

      Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

11,00 €

ΕΝΔΕΚΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 1 1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.5

Α.Τ: 126

      Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

14,00 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 1 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.2.6

Α.Τ: 127

      Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

20,50 €

ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.3.1

Α.Τ: 128

      Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,20 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.3.2

Α.Τ: 129

      Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,20 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.3.3

Α.Τ: 130

      Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,50 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.3.4

Α.Τ: 131

      Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

7,50 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 1 1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.3.5

Α.Τ: 132

      Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

9,00 €

ΕΝΝΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 1 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.3.6

Α.Τ: 133

      Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

13,00 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.1

Α.Τ: 134

      Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

1,90 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.2

Α.Τ: 135

      Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

2,20 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.3

Α.Τ: 136

      Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,50 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    63 από 217



ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.4

Α.Τ: 137

      Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1 1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.5

Α.Τ: 138

      Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

7,00 €

ΕΠΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.6

Α.Τ: 139

      Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και 
δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

9,50 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.5.1

Α.Τ: 140

      Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

2,60 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 
3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.5.2

Α.Τ: 141

      Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,20 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.5.3

Α.Τ: 142

      Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,30 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 
1 1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.5.4

Α.Τ: 143

      Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

6,50 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 
1 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.5.5

Α.Τ: 144

      Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

9,00 €

ΕΝΝΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.6.1

Α.Τ: 145

      Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

1,80 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.6.2

Α.Τ: 146

      Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

2,10 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.6.3

Α.Τ: 147

      Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,20 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.6.4

Α.Τ: 148

      Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,50 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.6.5

Α.Τ: 149

      Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

6,00 €

ΕΞΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.6.6

Α.Τ: 150

      Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

7,00 €

ΕΠΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.7.1

Α.Τ: 151

      Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

2,50 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.7.2

Α.Τ: 152

      Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,20 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.7.3

Α.Τ: 153

      Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,70 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.7.4

Α.Τ: 154

      Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

6,50 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 
1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.7.5

Α.Τ: 155

      Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

8,50 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 
1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.7.6

Α.Τ: 156

      Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

11,50 €

ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.8.1

Α.Τ: 157

      Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

1,80 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.8.2

Α.Τ: 158

      Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

1,90 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.8.3

Α.Τ: 159

      Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

2,90 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.8.4

Α.Τ: 160

      Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,50 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.8.5

Α.Τ: 161

      Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.8.6

Α.Τ: 162

      Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,50 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.1

Α.Τ: 163

      Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

1,70 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.2

Α.Τ: 164

      Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

1,90 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.3

Α.Τ: 165

      Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

2,80 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.4

Α.Τ: 166

      Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,50 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 1 1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.5

Α.Τ: 167

      Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 1 1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.6

Α.Τ: 168

      Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης 
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,50 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.1

Α.Τ: 169

      Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

2,10 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 3/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.2

Α.Τ: 170

      Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

3,00 €

ΤΡΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.3

Α.Τ: 171

      Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 
1/4

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.4

Α.Τ: 172

      Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 1 
1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.5

Α.Τ: 173

      Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

7,00 €

ΕΠΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.6

Α.Τ: 174

      Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2 
1/2

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.7

Α.Τ: 175

      Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

20,00 €

ΕΙΚΟΣΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 3

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.12.16

Α.Τ: 176

      Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας 
εισαγωγής - εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

32,50 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή. 
Φ 3", 5 εξόδων

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.1

Α.Τ: 177

      Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

5,30 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1/2''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.2

Α.Τ: 178

      Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

7,70 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 3/4''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3

Α.Τ: 179

      Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

9,80 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.4

Α.Τ: 180

      Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

13,80 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1 1/4''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.5

Α.Τ: 181

      Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

20,00 €

ΕΙΚΟΣΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1 1/2''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.6

Α.Τ: 182

      Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

28,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, 
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.4.1

Α.Τ: 183

      Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, με δυνατότητα ηλεκτρικής εξόδου. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών ,σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

70,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Υδρόμετρα ορειχάλκινα, 
πολλαπλής ριπής. Φ 1''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.4.3

Α.Τ: 184

      Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, με δυνατότητα ηλεκτρικής εξόδου. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών ,σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

180,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Υδρόμετρα ορειχάλκινα, 
πολλαπλής ριπής. Φ 2''

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.10.1

Α.Τ: 185

      Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

175,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες αντεπιστροφής, 
ελαστικής έμφραξης. DN 50

ΗΛΜ 12Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.6

Α.Τ: 186

      Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

140,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 
atm. Φ 2 "

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.2

Α.Τ: 187

      Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με ίνες υάλου,  
με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

50,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 1'' κοντό  - ενεργή επιφάνεια : 440 cm² - max παροχή : 5 
m³/h

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.6

Α.Τ: 188

      Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με ίνες υάλου,  
με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

140,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' κοντό - ενεργή επιφάνεια :880 cm² - max παροχή : 25 
m³/h

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.1.1

Α.Τ: 189

      Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως
 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

0,22 €

 ΕΙΚΟΣΙ  ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.3.1.2

Α.Τ: 190

      Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο 
σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα 
(antidrain). 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου 
πληρώνεται τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4,60 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 
στατικοί. με σώμα ανύψωσης 10 cm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.3.3.1

Α.Τ: 191

      Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με 
βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή 
μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

30,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι 
γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, πλαστικός

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.1.3.6

Α.Τ: 192

      Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, 
με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

120,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής. Με μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλειες <0,3 m στα 8 m³/h

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.1.3.7

Α.Τ: 193

      Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, 
με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

150,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής. Με μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2'' με απώλειες <0,3 m στα 20 m³/h

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.1.3.8

Α.Τ: 194

      Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, 
με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,
 σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

180,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής. Με μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, Φ 2'' με απώλειες <0,3 m στα 30 m³/h

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.6.2

Α.Τ: 195

      Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση 
- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων  
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης 
τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

500,00 €

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες 
ηλεκτροβάνες: 15 - 16

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.13.1

Α.Τ: 196

      Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 
πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

8,50 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6'', μιας ηλεκτροβάνας

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.13.2

Α.Τ: 197

      Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 
πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

12,00 €

ΔΩΔΕΚΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10'', δύο-τριών ηλεκτροβανών

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.13.3

Α.Τ: 198

      Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 
πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.13.4

Α.Τ: 199

      Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το 
πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

45,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Η9.2.15.5

Α.Τ: 200

      Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία 
πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

1,40 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7 x 1,5 mm²

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Κ1.1

Α.Τ: 201

      Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi), λειτουργούσα με την πιεζομετρική διαφορά εισόδου και εξόδου, 
κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 1,4 atm μέχρι 7 atm, με φίλτρο,  βαλβίδα αντεπιστροφής και διακόπτη on-off 
στην αναρρόφηση. Προμήθεια αντλίας και παρελκομένων,  πλήρης εγκατάσταση και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

99,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λιπαντήρες. Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi). Φ 1''

ΗΛΜ 21Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΠΡΣ Κ3.1

Α.Τ: 202

      Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος, στον τόπο του έργου, πλήρως εγκατεστημένο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λιπαντήρες. Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος χωρητικότητας 100 lt

ΗΛΜ 23Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΠΡΣ Λ6

Α.Τ: 203

      Πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητη αντλία με μοτέρ ισχύος 3750 W, με περίβλημα, πτερωτή 
και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, μανόμετρο, δοχείο πίεσης 120 - 140 lt  και ελαστικό σωλήνα 
πίεσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανωτέρω και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

4.700,00 €

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα. Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750 W με δοχείο 
διαστολής 120 έως 140 lt. 

ΗΛΜ 21Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.10.1.1

Α.Τ: 204

      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια 
νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 
20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται 
η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με 
το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.  

6,20 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 6081.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.10.2.1

Α.Τ: 205

      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια 
νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 
20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται 
η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με 
το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.  

11,74 €

ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

(6,9+4,84)

ΥΔΡ 6081.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.16

Α.Τ: 206

      Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο απόθεσης, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 ''Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων'' και τα 
καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις 
του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του 
αποθεσιοθαλάμου.

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

0,19 €

 ΔΕΚΑ  ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 

ΥΔΡ 6070Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 6.1.1.2

Α.Τ: 207

      Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση εισρεόντων ή 
υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' 
όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
 ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε 
μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της αντλίας και των 
σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, 
με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης  

4,30 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Ωρα( 1 h )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα 
diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ

ΥΔΡ 6107Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ 0Ν7.6.1

Α.Τ: 208

      Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών πετασμάτων 
βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του 
έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων 
έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται μετά την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους πριν την επίχωση του 
ορύγματος.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμων κ.λ.π.) η φθορά, η προσκόμιση και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση σε 
θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης.
Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η απασχόληση των πάσης φύσης απαιτουμένων μηχανημάτων για τη 
σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, την 
σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση 
των εργασιών.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος, 
επιμετρούμενης μόνον της μίας παρειάς του σκάμματος αυτού και για οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγματος που 
πραγματοποιείται μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από 
την στάθμη εκσκαφής του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m²) αντιστήριξης.  

14,95 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 

ΥΔΡ 6103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.7

Α.Τ: 209

      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις 
τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να
 περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)  

15,34 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

(10,5+4,84)

ΥΔΡ 6069Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.3

Α.Τ: 210

      Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η 
διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πληρούμενου όγκου ορύγματος.  

0,38 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6066Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.5.2

Α.Τ: 211

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της 
μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που 
καθορίζονται στην μελέτη.  

15,34 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

(10,5+4,84)

ΥΔΡ 6068Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.9.1

Α.Τ: 212

      Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων 
εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των 
αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.  

9,14 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά 
αμμοχάλικα

(4,3+4,84)

ΥΔΡ 6067Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 16.2

Α.Τ: 213

      Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω.  ξύλινου ή μεταλλικού ή από σκυρόδεμα, κατά την εκτέλεση εργασιών
 επί υπογείων δικτύων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και εργασίες για την ασφαλή αντιστήριξη 
του στύλου, καθώς και η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των στηριγμάτων μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

28,50 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων 

ΥΔΡ 6801Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.19.3.1

Α.Τ: 214

      Κατασκευή μικροσήραγγας με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-04-02 ''Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 
εδαφικού υλικού''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· Η εισκόμιση, καθέλκυση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού.
· Η εκσκαφή του πετρώματος, με χρήση περιστρεφόμενης εκσκαπτικής κεφαλής (σημειακής ή ολομέτωπης κοπής), 
τηλεχειριζόμενης και οδηγούμενης για την εξασφάλιση της ορθής πορείας και προωθούμενης δια της ωθήσεως της 
συνεχώς επεκτεινόμενης συστοιχίας των σωλήνων, η οποία αποτελεί την μόνιμη επένδυση της μικροσήραγγας. 
· η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια μέσου της σήραγγας στο φρέαρ, η ανέλκυση τους στην επιφάνεια του 
εδάφους και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
· Ο καταβιβασμός εντός του φρέατος των σωλήνων επένδυσης και η, συγχρόνως με την εκσκαφή, προώθησή τους 
εντός της σήραγγας.
· Η πιθανή εισπίεση αιωρήματος μπετονίτου για την μείωση των τριβών και οι πιθανές αντλήσεις, στην περίπτωση που
 το έργο εκτελείται σε στάθμη πάνω από  τον υδροφόρο ορίζοντα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
· Η κατασκευή των φρεάτων εισόδου και των φρεάτων ανάκτησης του μηχανήματος 
· Οι σωλήνες επένδυσης για τους οποίους από το εκάστοτε προβλεπόμενο υλικό (οπλισμένο σκυρόδεμα, GRP, 
χάλυβας κλπ).
· Οι αντλήσεις στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη χαμηλότερη από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Τιμή ανά μέτρο (m) κατασκευασμένης μικροσήραγγας  

950,00 €

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων. 
Διάνοιξη μικροσήραγγας για την για την εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης 
διαμέτρου σε συνεκτικούς σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων. Για 
σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 mm

ΥΔΡ 6082.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    93 από 217



ΝΕΤ ΟΔΟ-Β Β-66.1

Α.Τ: 215

      Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν μέρει 
προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων 
(ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και 
εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
· το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό των 
προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
· η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
· η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η κατασκευή 
ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
· η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
· η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα 
· η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
· η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
· η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή 
επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:

· η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν των 
1200 mm 
· η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.  

381,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).

ΟΔΟ 2548Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8066.1.3

Α.Τ: 216

      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 
διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του 
πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση 
κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών 
επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 
30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m

78,82 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 
0,50 m

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8066.1.4

Α.Τ: 217

      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 
διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του 
πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση 
κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών 
επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 
30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m

97,17 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 
0,50 m

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.15.4

Α.Τ: 218

      Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 ''Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης'', με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα,
 κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες 
συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 ''Κανάλια 
αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, 
σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης'', με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να 
παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. 
- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με 
το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να 
εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του 
συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα 
''κλειδώματος''της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική 
επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής.  

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο 
τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών. 
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε 
φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε 
φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε 
φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση 
Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση 
F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)  

90,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με 
εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.

ΥΔΡ 6620.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    96 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 16.14.1

Α.Τ: 219

      Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, οποιουδήποτε 
συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου 
από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με 
σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος
 πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, 
κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένο 
κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το όρυγμα των 
στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή)

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)  

1.190,00 €

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα,
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

ΥΔΡ 6327Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ Ν16.14.1.1

Α.Τ: 220

      Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εκτός κατοικημένης περιοχής, οποιουδήποτε 
συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου 
από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με 
σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος
 πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, 
κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένο 
κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το όρυγμα των 
στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή)

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)  

952,00 €

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα,
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εκτός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

ΥΔΡ 6327Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    97 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.2.2

Α.Τ: 221

      Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση
 της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 
τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών του 
κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών 
διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-02 ''Εσχάρες 
υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές''  

2,90 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 
ηλεκτροσυγκολλητές.

ΥΔΡ 6752Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    98 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.10.3

Α.Τ: 222

      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 ''Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC''.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης
 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και 
των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του 
αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών 
τεμαχίων.  

6,50 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

ΥΔΡ 6711.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    99 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.10.4

Α.Τ: 223

      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 ''Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC''.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης
 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και 
των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του 
αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών 
τεμαχίων.  

8,60 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

ΥΔΡ 6711.2Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    100 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.30.1.21

Α.Τ: 224

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9969, η οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = 
κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 
(DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και 
μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των 
προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.  

19,00 €

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 300 mm

ΥΔΡ 6711.4Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.30.1.22

Α.Τ: 225

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9969, η οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = 
κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 
(DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και 
μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των 
προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.  

30,40 €

ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 mm

ΥΔΡ 6711.6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    101 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.30.1.23

Α.Τ: 226

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9969, η οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = 
κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 
(DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και 
μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των 
προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.  

45,60 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 mm

ΥΔΡ 6711.7Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.30.1.24

Α.Τ: 227

      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9969, η οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = 
κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική 
(DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και 
μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των 
προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.  

70,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 600 mm

ΥΔΡ 6711.7Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    102 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.32.2.4

Α.Τ: 228

      Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, διάτρητους κατά 
220° ή 360°, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9969. 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατα ΕΝ ISO 9969, η 
οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  
Σύμφωνα με το πρότυπο EΛΟΤ ΕN 13746-3, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και 
μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των 
προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.  

34,10 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο  (PE), 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 
400 mm

ΥΔΡ 6711.6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    103 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.14.1.24

Α.Τ: 229

      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την 
μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 
αποχέτευσης κενού.

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN 
(ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον 
τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική 
επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 
40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής 
(PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής 
χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης 
φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, 
των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία
 αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από 
ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, 
δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική 
διάμετρο και ονομαστική πίεση  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm

ΥΔΡ 6622.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    104 από 217



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.18.1

Α.Τ: 230

      Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, με 
σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η τοποθέτηση και 
συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουμένων
 ελέγχων στεγανότητος.

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του ορύγματος τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg)  με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος ελάσματος που 
προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm³, χωρίς συνυπολογισμό του βάρους της μόνωσης.

Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων. 

------------------------------------------------------------------------------------------
I  Dονομ (mm)  I  Dεξωτ (mm)  I  πάχος (mm)  I    kg/m    I
------------------------------------------------------------------------------------------
I       Φ300       Ι      323.8         Ι        4.0          Ι    31.57   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ300       Ι      323.8         Ι        5.0          Ι   39.34   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ400       Ι      406.4         Ι        4.5          Ι    44.64   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ400       Ι      406.4         Ι        5.2          Ι    51.49   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ500       Ι      508            Ι        6.4          Ι    62.07   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ500       Ι      508            Ι        5.6          Ι    78.62   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ600       Ι      609.6         Ι        7.1          Ι    83.48   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ600       Ι      609.6         Ι        6.4          Ι  105.72   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ700       Ι      711.2         Ι        8.0          Ι   110.46  Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ700       Ι      711.2         Ι        8.0          Ι  138.84   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ800       Ι      812.8         Ι        8.0          Ι   158.90  Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ800       Ι      812.8         Ι        9.5          Ι  188.74   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ900       Ι      914.4         Ι        8.0          Ι  178.96   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ900       Ι      914.4         Ι      10.0          Ι  223.21   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1000     Ι      1016          Ι        9.0          Ι  223.68   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1000     Ι      1016          Ι       11.0         Ι  272.84   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1200     Ι      1219.2       Ι      10.0          Ι  298.44   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1200     Ι      1219.2       Ι      12.7          Ι  378.17   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1500     Ι      1524          Ι       10.0         Ι  373.66   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1500     Ι      1524          Ι      12.0          Ι  447.80   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1800     Ι      1828.8       Ι       10.0         Ι  448.89   Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ1800     Ι      1828.8       Ι      14.3          Ι   640.39  Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ2000     Ι      2032          Ι      11.0          Ι   548.67  Ι   

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες. Με χρήση 
χαλυβδοσωλήνων  με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής 
βάσης) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και διπλή 
στρώση υαλοπάνου.

ΥΔΡ 6630.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    105 από 217



------------------------------------------------------------------------------------------   
I       Φ2000     Ι     2032          Ι        14.3         Ι   712.11  Ι   
------------------------------------------------------------------------------------------   

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

1,81 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.7.1

Α.Τ: 231

      Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και 
ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων''.

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των στοιχείων κατά
 την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να 
είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή 
και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας.  

0,11 €

ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής 
επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.

ΥΔΡ 6751Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.8.1

Α.Τ: 232

      Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού 
υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.   

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. 
Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο συστατικών και 
στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης.  

0,16 €

 ΔΕΚΑ  ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη 
διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 
κίνδυνο διαβροχής.

ΥΔΡ 6751Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 16.18.1

Α.Τ: 233

      Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει 
προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την συναρμογή του νέου με τον 
υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του 
υφισταμένου και του νέου αγωγού..
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν δεν είναι 
ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.
γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των δύο 
αγωγών

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού  

114,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, 
ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

ΥΔΡ 6611.1Κωδ. αναθεώρησης : 30,00%

ΥΔΡ 6622.1 70,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.22.1

Α.Τ: 234

      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

6,00 €

ΕΞΙ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων

ΟΙΚ 2241Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.51

Α.Τ: 235

      Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε
 ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου  

50,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης. 

ΟΙΚ 5276Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.4

Α.Τ: 236

      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.  

14,00 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. 

ΟΙΚ 2222Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.15.3

Α.Τ: 237

      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 ακρίβειας, 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 εκατοστό (cm) βάθους κοπής  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Ανά μέτρο μήκους και ανά εκατοστό( 1 m*cm )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 
εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής

ΟΙΚ 2226Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.45

Α.Τ: 238

      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  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.21.1

Α.Τ: 239

      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των 
απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2238Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.23

Α.Τ: 240

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. 

ΟΙΚ 2252Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.60

Α.Τ: 241

      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.  

2,00 €

ΔΥΟ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων. 

ΟΙΚ 2236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.50

Α.Τ: 242

      Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς 
φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 22.72

Α.Τ: 243

      Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των ενδιάμεσων 
ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την 
μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) αποξηλωνόμενης κατασκευής  

40,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν22.70.2.1

Α.Τ: 244

      Καθαίρεση ξύλινων ερμαρίων, δηλαδή αποξήλωση όλων των υλικών και  ξύλινων στοιχείων (δοκών, 
υποστυλωμάτων, κανατιών κ.α.) οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας,  άνευ 
προσοχής. Συμπεριλαμβάνεται η απομάκρυνση η συσσώρευση των υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας όψης ερμαρίου.  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις ξύλινων ερμαρίων 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 20.5.1

Α.Τ: 245

      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 
m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 
εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

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

8,84 €

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

(4+4,84)

ΟΙΚ 2124Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    111 από 217



ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.3

Α.Τ: 246

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

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
 μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης 
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

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

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

75,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 32.1.6

Α.Τ: 247

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

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
 μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης 
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

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

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

90,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΟΙΚ 3215Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.3

Α.Τ: 248

      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.  

14,00 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 

ΟΙΚ 3816Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.10

Α.Τ: 249

      Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή 
απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-
00-00 ''Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων. 

ΟΙΚ 3841Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 38.20.2

Α.Τ: 250

      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 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων''

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

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

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

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.  

0,95 €

 ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C

ΟΙΚ 3873Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 46.10.2

Α.Τ: 251

      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου    

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Οπτοπλινθοδομές'', 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.  

20,00 €

ΕΙΚΟΣΙ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 4662.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 46.10.4

Α.Τ: 252

      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου    

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Οπτοπλινθοδομές'', 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.  

30,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 4664.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 49.1.1

Α.Τ: 253

      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)  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 49.1.2

Α.Τ: 254

      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)  

17,50 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 71.21

Α.Τ: 255

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό),
 μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της
 κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

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 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)  

12,00 €

ΔΩΔΕΚΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. 

ΟΙΚ 7121Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν71.21.1

Α.Τ: 256

      Η κατασκευή των επιχρισμάτων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια :
Επάνω στις θερμομονωτικές πλάκες ή στο δομικό στοιχείο απλώνεται ομοιόμορφα ειδικό παστώδες αντιρρηγματικό 
οργανικό ελαστομερές επίχρισμα, ενδεικτικού τύπου StoArmat Classsic η οποιοδήποτε άλλο πιστοποιημένο έτοιμο 
προς  χρήση ενισχυτικός σοβάς εμποτισμού υαλοπλέγματος. Το υλικό πρέπει να είναι υδατοδιαλυτό χωρίς τσιμέντο με 
υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
Εντός της μάζας του αντιρρηγματικού επιχρίσματος τοποθετείται ενισχυτικό υαλόπλεγμα υψηλών αντοχών με 
δυνατότητα κατανομής των τάσεων (1700Ν/50mm), ανθεκτικό στα αλκάλια ενδεικτικού τύπου Sto GLASS Fibre Mesh 
με επικάλυψη 10cm, στα σημεία συνάντησης των λωρίδων. Το υαλόπλεγμα τοποθετείται στο ανωτέρω επίχρισμα όσο 
αυτό είναι ακόμη υγρό με ταυτόχρονη πίεση, ώστε να επιτευχθεί τέλειος εμβαπτισμός.    
Τελική επικάλυψη με στρώση ετοίμου οργανικού ελαστικού επιχρίσματος με βάση ακρυλικά πολυμερή σε μορφή 
πάστας, ενισχυμένου με ρητίνες, ενδεικτικού τύπου Sto-lit, κοκκομετρίας 3mm , ομοιόμορφης υφής. Το υλικό πρέπει να
 είναι ιδιαίτερα ελαστικό και ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς, με 
πλήρη υδατοαπωθητικότητα κατά  DIN 18550 και ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων του κτηρίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια επί τόπου του έργου και πλήρη εφαρμογή όλων των 
απαιτούμενων υλικών,στρώσεις επιχρισμάτων, υλόπλεγμα, υλικά στερέωσης και συγκόλλησης, μικρουλικά κλπ) , οι 
δαπάνες μημηχανηματων, εργαλείων, ικριωμάτων και οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για την πλήρως περαιωμένη 
εργασία, όπως παραπάνω περιγράφεται , σύμφωνα με τη μελέτη, τις προδιαγραφές των υλικών, τις οδηγίες του 
προμηθευτή και της επίβλεψης του έργου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχρίσματα συνθετικά με έτοιμα κονιάματα.  

ΟΙΚ 7121Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.13

Α.Τ: 257

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm, 
τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους
 και τσιμεντοκονία στον τοίχο. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

2,60 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων. 

ΟΙΚ 6116Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 31.2.1

Α.Τ: 258

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

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης, 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

65,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg 
τσιμέντου ανά m³

ΟΙΚ 3207Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 35.4

Α.Τ: 259

      Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m³, σε 
oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

90,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή 
στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m³. 

ΟΙΚ 3506Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 35.1.2

Α.Τ: 260

      Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
 εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με 
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η 
διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

75,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή 
στρώσεων από κισηρόδεμα. Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m³

ΟΙΚ 3502Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.16.2

Α.Τ: 261

      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με 
αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

12,00 €

ΔΩΔΕΚΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΟΙΚ 7316Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 75.31.2

Α.Τ: 262

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

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

75,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό 
/ εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

ΟΙΚ 7532Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.1.3.6

Α.Τ: 263

      Κατασκευή καθιστικού ευθύγραμμο ή καμπύλο, χτυστό  απο φυσική ψαμμιτική πέτρα ορθογωνισμένη,  δύο όψεων 
λιθοδομής ιμιεμπλέκτου τύπου αρμολογημένων και καθαρισμένων, πλάτους 0,50μ, ύψους 0,50μ και απο σχιστόπλακα 
ορθογωνισμένη  πάχους 3 εκ για το κάθισμα,  μαζί με την βάση έδρασης απο σκυρόδεμα, ευθύγραμμο ή καμπύλο, εν 
γένει πλήρως κατασκευασμένο, διαστάσεων  σύμφωνα με την  κατασκευαστική λεπτομέρεια και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

150,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

 Κατασκευή καθιστικού ευθύγραμμο ή καμπύλο, χτυστό  απο φυσική ψαμμιτική πέτρα 
ορθογωνισμένη,  δύο όψεων λιθοδομής ιμιεμπλέκτου  τύπου, πλάτους 0,50μ , ύψους 
0,50μ. 

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 50,00%

ΟΙΚ 7311 50,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν75.42.1.1

Α.Τ: 264

      Επενδύσεις βαθμίδων οποιουδήποτε μήκους ευθειών ή λοξών, με σχιστοπλακες σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους'', πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων).Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και μεταφορά των σχιστοπλακών επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή 
γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων  

35,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επενδύσεις βαθμίδων οποιουδήποτε μήκους  με σχιστόπλακες 

ΟΙΚ 7312Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν75.42.1.2

Α.Τ: 265

      Επενδύσεις βαθμίδων οποιουδήποτε μήκους και πλάτους  με ορθογωνισμένες πέτρες πορόλιθου(προεύλευσης 
Λακώματος), σε μέτωπο ή βατήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους'', πάχους 3 cm. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επενδεδυμένης επφάνειας μετώπου ή βατήρα.  

90,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επενδύσεις βαθμίδων οποιουδήποτε μήκους και πλάτους  με ορθογωνισμένες πέτρες 
πορόλιθου(προεύλευσης Λακώματος). 

ΟΙΚ 7312Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.12

Α.Τ: 266

      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες. 

ΟΙΚ 7312Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.33.1

Α.Τ: 267

      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 
0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

28,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΟΙΚ 7331Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.34.1

Α.Τ: 268

      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''. 

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. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²

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

30,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

ΟΙΚ 7326.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.33.3

Α.Τ: 269

      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 
0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

32,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις
 δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

ΟΙΚ 7331Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.94

Α.Τ: 270

      Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
πάχος 3,0 mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, 
με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και 
οπών με εποξειδικά υλικά. 
β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η υγρασία του να μην υπερβαίνει 
το 4% 
γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 gr/m², ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με 
χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500 gr/m²). 
δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα
 με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του ασταριού.
ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την πρώτη, για την εξασφάλιση της 
αντιολισθηρότητας του δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας  

35,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου. 

ΟΙΚ 7373.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 73.96

Α.Τ: 271

      Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-06-02 ''Βινυλικά δάπεδα'', πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε 
χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται 
ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

17,50 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο 
(PVC). 

ΟΙΚ 7396Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 72.70

Α.Τ: 272

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα 
ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και 
του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι 
τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των 
φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου ''Π''ή τύπου ''Η'').

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας  

60,00 €

ΕΞΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. 

ΟΙΚ 7231Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 72.31.1

Α.Τ: 273

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα 
ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και 
του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ''Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα'', με επικάλυψη των φύλλων 
κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 
0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς 
συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, 
με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων 
πάχους 2 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας  

14,00 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με αυλακωτή 
λαμαρίνα πάχους 1,00 mm

ΟΙΚ 7231Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.66.2

Α.Τ: 274

      Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες 
ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε
 ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’
 ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, 
αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία
 πλήρους κατασκευής. 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η 
επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών 
τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με 
βάση το άρθρο 52.80. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής  

55,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά 
κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

ΟΙΚ 5267Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.80.2

Α.Τ: 275

      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.  

17,00 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες
 πάχους 1,8 cm

ΟΙΚ 5282Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 52.79.1

Α.Τ: 276

      Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες 
στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m³) τοποθετημένης ξυλείας  

340,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. 
Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή

ΟΙΚ 5279Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 72.20

Α.Τ: 277

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα 
ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και 
του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επικεράμωση με κεραμίδια με αυλακώσεις, επισμαλτωμένα ή επισμαλτωμένα έγχρωμα ολλανδικού τύπου, πλήρης με 
τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501−03−05−01−00 «Επικεραμώσεις στεγών».
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών
 με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας:  

21,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ολλανδικού τύπου. 

ΟΙΚ 7211Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 53.30.1

Α.Τ: 278

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται::
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία μικρότερη από 
10% 
- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%.

β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του καδρονιαρίσματος 
(αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως απομόνωσης 
υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, 
τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή 
μονάδας.

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
δ1) Υγρασία ξυλείας
- τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,ελάτης και ερυθροελάτης 9-15%
- δρυός 7-13%-
- κολλητές λωρίδες 7-11% 
δ2) Ανοχές των διαστάσεων:
- πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm 
- πλάτους ± 0,7% 
- μήκους ± 0,2 mm

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 ''Ξύλινα καρφωτά 
δάπεδα''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους  τουλάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 
cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με 
εγκάρσιους συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή 
ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο 
και ο πλήρης καθαρισμός της επιφανείας,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.  

60,00 €

ΕΞΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από 
καδρόνια. Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm

ΟΙΚ 5323Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8062.2

Α.Τ: 279

      Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, 
των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της 
εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως  Ανοικτή ορθογωνική

16,20 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική

ΗΛΜ 1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8062.3

Α.Τ: 280

      Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, 
των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της 
εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως  Σωληνωτή κυκλική

14,33 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

ΗΛΜ 1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν72.50.4

Α.Τ: 281

      Συλλεκτήρας υδάτων στη στέγης ή στο στηθαίο της (ντερές) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας γιά πλήρη λειτουργία.  

42,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) 

ΗΛΜ 1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 62.40

Α.Τ: 282

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με 
αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα 
πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

5,00 €

ΠΕΝΤΕ 

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης. 

ΟΙΚ 6239Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν54.46.1.4

Α.Τ: 283

      Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα 
πρεσσαριστά με τελική επιφάνεια Μ.D.F. πάχους 6 mm και επένδυση έγχρωμης φορμάϊκας επιλογής της υπηρεσίας, 
πλήρης ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το 
πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, 
περιθώρια 5x2.5 cm σε κάθε πλευρά και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας, κλειδαριά 
και χειρολαβές και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Περιλαμβάνεται επίσης η 
προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση στην περιοχή
 των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου πάχους μέχρι 2 mm και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το 
ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των 
χειρολαβών και κλείθρων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

125,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με φορμάικα. 

ΟΙΚ 5446.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 62.60.2

Α.Τ: 284

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

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. 
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)  

250,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς 
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΟΙΚ 6236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 62.61.5

Α.Τ: 285

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής 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, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, 
σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία
 και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων 
των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

375,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 
πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΟΙΚ 6236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 62.60.3

Α.Τ: 286

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

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. 
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)  

300,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς 
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΟΙΚ 6236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 62.61.3

Α.Τ: 287

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής 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, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, 
σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία
 και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων 
των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

350,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΟΙΚ 6236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν65.1.2.3

Α.Τ: 288

      Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή και θερμοδιακοπή. Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, σταθερά ή ανοιγομενα και ανακλινόμενα  με φεγγίτη ή χωρίς  σε οποιωνδήποτε 
διαστάσεων μορφής και σχεδίου στη μελέτη του έργου Uf < 2,20 (W/m2K).
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο 
άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα
 με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της 
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.
ζ) κλάση Αεροδιαπερατότητας 4 κατά ELOT EN 12207, Υδατοστεγανότητα τουλάχιστον κατηγορία Ε900 κατά ELOT 
EN 12208.

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με
 την ''σειρά'' τους, με δυνατότητα υποδοχής πολαπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-
00 ''Κουφώματα Αλουμινίου'', πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

350,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή και θερμοδιακοπή.
 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, σταθερά ή ανοιγομενα και 
ανακλινόμενα  με φεγγίτη ή χωρίς οποιωνδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου στη
 μελέτη του έργου με Uf< 2,20 (W/m2K).

ΟΙΚ 6501Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν65.17.11

Α.Τ: 289

      Υαλοστάσια αλουμινίου σύνθετο με τμήματα σταθερά και ανοιγόμενα σε συνδυασμούς, από διατομές αλουμινίου με
 θερμοδιακοπή, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου στη μελέτη του έργου με Uf< 
2,20 (W/m2K).   
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστοo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο 
άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα
 με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της 
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) κλάση Αεροδιαπερατότητας 4 κατά ELOT EN 12207, Υδατοστεγανότητα τουλάχιστον κατηγορία Ε900 κατά ELOT 
EN 12208.
Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με
 την ''σειρά'' τους, με δυνατότητα υποδοχής πολαπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-
00 ''Κουφώματα Αλουμινίου'', πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. Δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα τιμή μόνο, η πλήρωση των υαλοστασίων με 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και ο τυχών μεταλλικός σκελετός ανάρτησης, τα οποία τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

300,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υαλοστάσια αλουμινίου σύνθετο με τμήματα σταθερά και ανοιγόμενα σε συνδυασμούς,
 από διατομές αλουμινίου με θερμοδιακοπή, ηλεκτροστατικής βαφής, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων μορφής και σχεδίου στη μελέτη του έργου  με Uf< 2,20 (W/m2K). 

ΟΙΚ 6527Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 65.1.4

Α.Τ: 290

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο 
άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα
 με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της 
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με
 την ''σειρά'' τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 
''Κουφώματα Αλουμινίου'', πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων 
διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς 
τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

190,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 
kg/m²

ΟΙΚ 6501Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν76.27.7

Α.Τ: 291

      Διπλοί θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί ημιδιαφανή  υαλοπίνακες (Low-e), συνολικού πάχους 34,4 mm Ευρωπαϊκής 
προέλευσης αποτελούμενοι:
-από έναν (εσωτερικό) διπλό (laminated) 4+4 υαλοπίνακα, συνολικού πάχους 8,4 mm περίπου, αποτελούμενο από 
έναν ειδικό ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 4 mm, ενδεικτικού τύπου PLANIBEL TOP N+ ΤΗΣ AGC με την πλευρά που
 φέρει την ειδική επίστρωση τοποθετημένη προς το ενδιάμεσο διάκενο, πάχους 16 mm που πληρούται με αέριο 
ARGON, ενδεικτικού τύπου PLANIBEL TOP N+ ΤΗΣ AGC και έναν απλό διαφανή υαλοπίνακα πάχους επίσης 4 mm, 
συγκολλημένους μεταξύ τους με την παρεμβολή ειδικής άχρωμης διαφανούς μεμβράνης και
-έναν (εξωτερικό) υαλοπίνακα άχρωμο ημιδιαφανή SECURIT, πάχους 10 mm.
- κενό μεταξύ των υαλοπινάκων πληρούται με αέριο argon. Η απόσταση μεταξύ των υαλοπινάκων (16mm) 
προσδιορίζεται από ένα ενδιάμεσο μεταλλικό πλαίσιο το οποίο περιέχει υγροαπορροφητικό (αποξηραντικό) υλικό στην
 περίμετρο του δίδυμου υαλοπίνακα και υγροσκοπικούς κόκκους SiO2 μεγέθους 0,5-1 mm κολλημένο στους 
υαλοπίνακες με βουτιλική μαστίχη και σφραγισμένο με πολυσουλφιδική μαστίχη εξωτερικά. Το σύνολο, υαλοπίνακες-
πλαίσιο, είναι σφραγισμένο με την τεχνική διπλής σφράγισης (double sealing system), από ειδικές ελαστικές ουσίες, 
ώστε να παρέχουν τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού κενού, αναλλοίωτη στο χρόνο. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται 
πάνω στα πλαίσια των υαλοστασίων με κατάλληλα ελαστικά παρεμβύσματα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες των υλικών, μικρούλικών και της απαιτούμενης εργασίας, για υαλοπίνακες οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλήρως τοποθετημένους στα μεταλλικά πλαίσια των κουφωμάτων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική 
περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), πλήρως τοποθετημένου υαλοπίνακα.  

190,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διπλοί θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί ημιδιαφανείς υαλοπίνακες  (Low-e) , συνολικού 
πάχους 34,4 mm.  Ug <1,1 (W/m2K).  

ΟΙΚ 7609.2Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.23.3

Α.Τ: 292

      Υαλοπίνακες πυράντοχοι, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-03 ''Πυράντοχοι υαλοπίνακες - 
Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα'',  οπλισμένοι με χαλύβδινο πλέγμα βρόχου 10x10 mm πάχους 0,6 mm, μήκους άνω 
του 1,00 m. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση στον μεταλλικό σκελετό μέσω ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

185,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες πυράντοχοι. Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 
(αντίσταση στην φωτιά 60 min)

ΟΙΚ 7609.2Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 76.20.2

Α.Τ: 293

      Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 ''Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

36,80 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες οπλισμένοι. Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και 
μήκους άνω του 1,00 m

ΟΙΚ 7622Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν22.56.1

Α.Τ: 294

      Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών (σιδεριές παραθύρων) πάσης φύσεως (πλήν σκελετών 
στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.  

0,50 €

 ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών (σιδεριές παραθύρων) .  

ΟΙΚ 6102Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 64.1.1

Α.Τ: 295

      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. 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)  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

ΟΙΚ 6401Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 64.29

Α.Τ: 296

      Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, 
οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με 
ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος  

18,00 €

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm. 

ΟΙΚ 6428Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.3.1.3

Α.Τ: 297

      Μεταλικό    δοχείο  απορριμμάτων  100 λίτρων με σύστημα ασφαλείας με κλειδί ,  πλήρως κατασκευασμένο και 
τοποθετημένο  μαζί  με  τήν  θεμελίωση, τα υλικά και μικρουλικά, σύμφωνα με τά κατασκευαστικά σχέδια και τίς εντολές
 της υπηρεσίας.  

350,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μεταλικό    δοχείο  απορριμμάτων 100 λίτρων με σύστημα ασφαλείας με κλειδί. 

ΟΙΚ 2123Κωδ. αναθεώρησης : 10,00%

ΟΙΚ 3214 10,00%

ΟΙΚ 6431 80,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.2.3.1

Α.Τ: 298

      Παγκάκι από χυτοσιδηρό σκελετό με κάθισμα από πριστή εμποτισμένη ξυλεία κωνοφόρων και ανοξείδωτες φάσες 
με σχέδιο στα ποδαρικά, διαστάσεις 0,50μΧ1,75μΧ0,48μ., το κάθισμα αποτελείται από δύο τεμάχια ξύλου, θα 
κατασκευαστεί σύμφωνα  με την  κατασκευαστική λεπτομέρεια και τις τεχνικές προδιαγραφές.Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση του παγκακίου και η κατασκευή της βάσης έδρασης.  

800,00 €

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Παγκάκι από χυτοσιδηρό σκελετό με κάθισμα από πριστή εμποτισμένη ξυλεία 
κωνοφόρων και ανοξείδωτες φάσες στα ποδαρικά.Παγκάκι μονό 0,50μΧ1,75μΧ0,48μ 
μαζί με την βάση έδρασης. 

ΟΙΚ 1293Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.3.5

Α.Τ: 299

      Θύρα περίφραξης δίφυλλη, διαστάσεων κάθε φύλλου 1.50Χ1.50μ. μέ  πλαίσιο και ενδιάμεσα στοιχεία από 
γαλβανισμένες ράβδους συνήθων διατομών . Επίσης περιλαμβάνει  δύο  γαλβανισμένους  κοιλοδοκούς 10Χ10 μήκους 
3.00μ. πακτωμένους σε σκυρόδεμα C16/20, κλειδαριά  ασφαλείας  και τρείς μεντεσέδες  σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης  και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια,   φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί τόπου του έργου   
ανηγμένα   σε   εργασία   καθώς   και  εργασία  εγκαταστάσεως της όλης θύρας.  

1.500,00 €

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Θύρα περίφραξης δίφυλλη, διαστάσεων κάθε φύλλου 1.50Χ1.50μ. 

ΥΔΡ 6812Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.3.3.1

Α.Τ: 300

      Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως και 
ακλόνητα εγκατεστημένου σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή με το πακτωμένο 
στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά και μικρούλικά που απαιτούνται για
 την πλήρη εγκατάσταση του στυλοβάτη με την πρόβλεψη των απαιτουμένων υποδοχών για την στερέωση μεταλλικής 
ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπασκέτας, κατά τρόπο που να μην απαιτείται πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικροϋλικά και τον 
χρωματισμό με δύο στρώσεις χρώματος αντισκωριακού μινίου όλων των επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο 
με πιστολέτο ή πινέλλο των ορατών. Δηλαδή υλικά και μικρουλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, εγκατάστασης και χρωματισμού με μίνιο και ντούκο, όλα σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο και 
την πρότυπη Τεχνική Περιγραφή της Γ.Γ.Α. και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο μεταλλικού στυλοβάτη καλαθοσφαίρισης.  

1.200,00 €

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης. 

ΟΙΚ 6239Κωδ. αναθεώρησης : 95,00%

ΟΙΚ 7774 5,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.3.3.2

Α.Τ: 301

      Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή 
και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος γιά χρήση σε 
στυλοβάτη μεταλλικό με την στεφάνη υποδοχής της καλαθοσφαίρησης, τα εγκάρσια στοιχεία.ακαμψίας, τις ταινίες 
σήμανσης του πίνακα, τα στηρίγματα, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται γενικά την στήριξη στο στυλοβάτη και την 
πλήρη σύνθεση του στην τελική του μορφή και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο 
στρώσεις χρώματος ντού-κο με πινέλλο ή πιστολέτο, των σιδερένιων επιφανειών στην προβλεπόμενη απόχρωση. 
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, εγκατάστασης και χρωματισμού 
με μίνιο και ντούκο. 

Τιμή ανά τεμάχιο πίνακα εκάστης μπασκέτας.  

400,00 €

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 

ΟΙΚ 6239Κωδ. αναθεώρησης : 95,00%

ΟΙΚ 7774 5,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.3.3.3

Α.Τ: 302

      Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ), σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. μετά του φιλέ, αποτελούμενο από δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από 
σιδηροσωλήνες. Κάθε ορθοστάτης αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσμαν διαφορετικής διατομής που 
συνδέονται όπως στο αντίστοιχο σχέδιο και εγκιβωτίζονται μέσα σε στέρεο εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα των 300 χγρ. 
τσιμέντου, με σταθερή υποδοχή και λυόμενο κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (μανσόν). Η σταθερή αυτή υποδοχή και το
 μανσόν είναι από σιδηροσωλήνες τύπου Μάνεσμαν. Στο άκρο αυτό περιλαμβάνεται επί πλέον α) Το συρματόσχοινο 
τέντωσης του φιλέ, μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό. β) Το σύστημα α-πομείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες 
στερεώνονται σε έναν από τους ορθοστάτες γ) Δύο πώματα ισόπεδης απόφραξης των οπών υποδοχής των 
ορθοστατών και δ) ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο στρώσεις 
χρώματος ντούκο (με πιστολέτο ή πινέλλο). Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου, κατασκευή του στερεού
 εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα, εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και χρωματισμού του συγκροτήματος 
ορθοστατών, δαπάνη απομείωσης, φθοράς, συγκόλλησης, μικροϋλικών, εξαρτημάτων, υλικών στερέωσης καθώς 
δαπάνη προμηθείας φιλέ και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί ώστε το συγκρότημα να αποδοθεί έτοιμο να
 λειτουργήσει, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο και την Τεχνική Περιγραφή. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)  

600,00 €

ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης 
(βόλεϋ) 

ΟΙΚ 6239Κωδ. αναθεώρησης : 95,00%

ΟΙΚ 7774 5,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν62.22.2

Α.Τ: 303

      Σχάρα συγκράτησης χιονιού επι στέγης, απο μασίφ σίδηρο οποιασδήποτε διατομής για προστασία χώρων απο 
χιόνι , ελαιοχρωματισμένες και πλήρως τοποθετημένες.  

25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σχάρα συγκράτησης χιονιού επι στέγης, απο μασίφ σίδηρο οποιασδήποτε διατομής. 

ΟΙΚ 6222Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.6.3

Α.Τ: 304

      Απεγκατάσταση σταθερών καθισμάτων αιθουσών και αμφιθέατρων και επανατοποθέτηση τους στην ίδια θέση. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η απεγκατάσταση των καθισμάτων, η προσωρινή επιμελής αποθήκευση τους, η 
επανατοποθέτηση τους στην ίδια θέση με όλα τα υλικά και μικροϋλικών του καθίσματος και οι απαραίτητες εργασίες 
και δοκιμές εγκαταστάσεων και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία και κατασκευή.
 Τιμή ανά τεμάχιο ενός καθίσματος (τεμ)  

20,00 €

ΕΙΚΟΣΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Απεγκατάσταση σταθερών καθισμάτων αιθουσών και αμφιθέατρων και 
επανατοποθέτηση τους στην ίδια θέση. 

ΟΙΚ 5613.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.5

Α.Τ: 305

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, 
ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη,
 και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή 
κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής  

2,40 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm. 

ΟΙΚ 6104Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.6

Α.Τ: 306

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 
160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα 
από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την 
μελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής  

2,50 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς >160 mm. 

ΟΙΚ 6104Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 56.25

Α.Τ: 307

      Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με ''κουτιά'' από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, 
αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία 
PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα '', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις 
δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από 
ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 
mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής,
 ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από 
την υγρασία 
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης  

140,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα. 

ΟΙΚ 5613.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 61.29

Α.Τ: 308

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα 
κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας 
S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ.,
 με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, 
στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.  

3,00 €

ΤΡΙΑ 

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης. 

ΟΙΚ 6118Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ Ν79.55.1

Α.Τ: 309

      Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες πετροβάμβακα, των 100 mm, πυκνότητας
 τουλάχιστον  100Kgr/m3 με επικάλυψη μαύρου μη-υφαντού υαλοπιλήματος, με τη στερέωση αυτών, ήτοι υλικά 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.  

26,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα, των 100 mm, πυκνότητας τουλάχιστον 
100Kgr/m3 με  λ ≤0,036 W/(m.K) 

ΟΙΚ 7934Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.50

Α.Τ: 310

      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 συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές 
επιφάνειες) με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης, οποιουδήποτε πάχους, μετά από κατάλληλη 
προετοιμασία τής επιφάνειας εφραμογής (καθαρισμός γιά απαλλαγή χαλαρά υλικά, ρύπους κλπ), ήτοι μηχανήματα, 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 ''Θερμομονώσεις 
δωμάτων ''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου μόνωσης  

100,00 €

ΕΚΑΤΟ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό 
διογκωμένης πολυουρεθάνης. 

ΟΙΚ 7934Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 79.10

Α.Τ: 311

      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 συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m², υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση 
ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με 
διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη 
ταινία, συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)  

7,00 €

ΕΠΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 
μεμβράνη. 

ΟΙΚ 7912Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.80.2

Α.Τ: 312

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

9,00 €

ΕΝΝΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΟΙΚ 7785.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    151 από 217



ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.80.1

Α.Τ: 313

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

8,00 €

ΟΚΤΩ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΟΙΚ 7785.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    152 από 217



ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.1

Α.Τ: 314

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών, με ψεκαστήρα ή/και 
χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

1,50 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών. 

ΟΙΚ 7701Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    153 από 217



ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.55

Α.Τ: 315

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

6,00 €

ΕΞΙ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

ΟΙΚ 7755Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.34

Α.Τ: 316

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής  

0,15 €

 ΔΕΚΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών. 

ΟΙΚ 7740Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ Ν90.3.3.4

Α.Τ: 317

      Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ - βόλεϋ με ανεξίτηλο χρώμα πολυουρεθάνης λευκό ή 
οποιασδήποτε άλλης απόχρωσης. Η χάραξη και η γραμμογράφηση θα γίνει σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό της 
Γ.Γ.Α., δη-λαδή προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου των υλικών και εργασία χάραξης και βαφής των 
διαχωριστικών λωρίδων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

3,00 €

ΤΡΙΑ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ -βόλεϋ 

ΟΙΚ 7753Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.10

Α.Τ: 318

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

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).  

3,50 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

ΟΙΚ 7725Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.99

Α.Τ: 319

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m 
ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).  

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί 
κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

0,30 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου 
ύψους. 

ΟΙΚ 7797Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 78.30.1

Α.Τ: 320

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους 
περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την 
διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από 
υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ''Ψευδοροφές με γυψοσανίδες''. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής  

23,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. 
 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 

mm ή 625x625 mm

ΟΙΚ 7809Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.1

Α.Τ: 321

      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και 
κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, 
φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  
εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

3,78 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς 
κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 20 x 3,4 mm.

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    158 από 217



ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.2

Α.Τ: 322

      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και 
κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, 
φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  
εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

5,45 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς 
κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 25 x 4,2 mm.

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.3

Α.Τ: 323

      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και 
κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, 
φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  
εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

7,38 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς 
κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 32 x 5,4 mm.

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.4

Α.Τ: 324

      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και 
κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, 
φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  
εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

9,85 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς 
κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 40 x 6,7 mm.

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8040.3.1.5

Α.Τ: 325

      Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για εγαταστάσεις ζεστού και 
κρύου νερού με όλα τα ειδικά  εξαρτήματα παντός τύπου (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες, ημιγωνίες, μαστούς, 
φλάντζες, κολάρα κ.λ.π.) και ρακόρ  και με τα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως ή αναρτήσεως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,   δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου  του  έργου  ανηγμένα  σε  
εργασία  καθώς  και  εργασία  εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

13,36 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας  από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για 
εγαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού Πράσινοι PN 20 bar, 3ης γενεάς 
κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & HY. Διατομή 50 x 8,4 mm.

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.5

Α.Τ: 326

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

28,85 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.6

Α.Τ: 327

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

34,35 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8537.4.1.8

Α.Τ: 328

      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, λ ≤ 0,04 W/m.K στους 
20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz 
κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 
& UNI 9174, BI κατά DIN 4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, 
σε μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρμανσης - ψύξεως - 
 κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος
 αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία μέχρι της παραδόσεως,  

3,12 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων:
 ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 22 
mm.

ΗΛΜ 40Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8537.4.1.9

Α.Τ: 329

      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, λ ≤ 0,04 W/m.K στους 
20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz 
κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 
& UNI 9174, BI κατά DIN 4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, 
σε μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρμανσης - ψύξεως - 
 κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος
 αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία μέχρι της παραδόσεως,  

4,83 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων:
 ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 35 
mm.

ΗΛΜ 40Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8537.4.1.10

Α.Τ: 330

      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, λ ≤ 0,04 W/m.K στους 
20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz 
κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 
& UNI 9174, BI κατά DIN 4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, 
σε μορφή σωλήνων και φύλλων για μόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρμανσης - ψύξεως - 
 κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και τη στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος
 αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία μέχρι της παραδόσεως,  

7,50 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, σωλήνες για μόνωση σωληνώσεων:
 ονομαστικό πάχος μονωτικού 13 mm, εσωτερική διάμετρος μονωτικού σωλήνα 54 
mm.

ΗΛΜ 40Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8537.4.2.3

Α.Τ: 331

      Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, με συντελεστή μ>7000 κατά DIN 52615, λ ≤ 0,04 W/m.K στους 
20° C κατά DIN 52612, αντίσταση στην συμπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056, ηχομόνωση 35 dB στα 500 Hz 
κατά EN 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 μέρος 7, συμπεριφορά στην φωτιά class I κατά UNI 8457 
& UNI 9174, BI κατά DIN 4102, με θερμοκρασίες εφαρμογής από -100 οC έως +105 oC  και πιστοποίηση EN 29002, 
σε μορφή φύλλων για μόνωση σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου & επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρμανσης - 
ψύξεως -  κλιματισμού, μετά των μικροϋλικών για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των εγκαρσίων και 
κατά μήκος αρμών, καθώς και μικροϋλικά και κάθε εργασία μέχρι της παραδόσεως.  

30,23 €

ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώμα μαύρο, Φύλλα για μόνωση σωλήνων 
μεγάλων διαμέτρων και επιφανειών, πάχους μονωτικού 13 mm

ΗΛΜ 40Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ Ν16.11.1

Α.Τ: 332

      Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου ύδρευσης με το χυτοσιδηρό κάλυμμα, όπως ορίζεται 
στο σχετικό σχέδιο. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια του προκατασκευασμένου φρεατίου, οι εργασίες καθαίρεσης του 
πεζοδρομίου, οι εκσκαφές, οι απαιτούμενες επανεπιχώσεις με αμμοχάλικο, μπετόν (και με στριφώνια και ότι άλλο υλικό
 απαιτηθεί) για στερέωση του φρεατίου, η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η 
αποκομιδή των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης, η πλήρης κατασκευή της έδρασής του από σκυρόδεμα (σε 
εγκατάσταση του φρεατίου εκτός πεζοδρομίου για προστασία από υποχώρηση του φρεατίου κατά την διέλευση 
βαρέων οχημάτων), η προσαρμογή του φρεατίου ώστε να μην εξέχει το επάνω μέρος του από την στάθμη του 
πεζοδρομίου, η πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας για την πλήρη κατασκευή.
Οι παραπάνω εργασίες (καθαιρέσεις, εκσκαφές, αποκαταστάσεις, κ.τ.λ.) αφορούν αποκλειστικά και μόνο την επιφάνεια
 που καταλαμβάνει το φρεάτιο και όχι το σύνολο του πεζοδρομίου.
Το χυτοσιδηρό κάλυμμα περιλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο Τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.
Τιμή για μία πλήρη τοποθέτηση φρεατίου παροχής (τεμ).  

64,12 €

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου ύδρευσης με το 
χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

ΥΔΡ 6732Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8305.1.1

Α.Τ: 333

      Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της 
πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω 
γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την 
προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  

257,03 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το 
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 

ΗΛΜ 14Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8307.2.1

Α.Τ: 334

      Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το 
σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ 
και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα 
και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, το δοχείο ρευστού σάπωνος, η ποτηροθήκη ή δεύτερο δοχείο 
σάπωνος και η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, 
βίδες, σιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία  

394,27 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων τουπλήρης. 
Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm

ΗΛΜ 14Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8308.1Α

Α.Τ: 335

      Κατασκευή χώρου υγιεινής Α.Μ.Κ. πλήρης, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ειδικού 
τύπου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης, δηλαδή δοχείο πλύσεως από 
πορσελάνη με εύχρηστο ειδικό χειριστήριο, συνδεμένο στο δίκτυο νερού, χρωμέ ρακόρ συνδέσεως, πλαστικό κάθισμα 
υπερβαρέως τύπου χρώματος λευκού, δύο χειρολαβές inox από τις οποίες η μία ανακλινόμενη και η άλλη σταθερή η 
οποία θα φέρει θήκη χαρτιού παροχής φύλλο - φύλλο και λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως. 
Περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση ρηχού νιπτήρα πορσελάνης ειδικού τύπου χωρίς κολώνα διαστάσεων περίπου 
60 x 70 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, δηλαδή η βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με 
κρουνό συνδεμένα στο δίκτυο νερού, το σιφώνι, γωνιακοί διακόπτες ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, εύκαμπτα τεμάχια 
από χαλκοσωλήνα χρωμέ και χρωμέ ρακόρ, ο καθρέπτης ειδικού τύπου ανακλινόμενος τοίχου, η σαπουνοθήκη, δύο 
πετσετοκρεμάστρες. Επίσης περιλαμβάνεται το σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι-τερματικό διακόπτη και φωτεινή 
ένδειξη εξωτερικά του WC και λοιπά τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των υλικών και μικροϋλικών του χώρου υγιεινής, απαραίτητες εργασίες και δοκιμές 
των υδραυλικών εγκαταστάσεων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ατόμων ΑΜΚ.  

2.434,20 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή χώρου υγιεινής Α.Μ.Κ πλήρης, λεκάνη, νιπτήρας, σύστημα κλίσης 
κινδύνου και λοιπά παρελκόμενα. 

ΗΛΜ 14Κωδ. αναθεώρησης : 80,00%

ΟΙΚ 7326.1 20,00%

ΑΤΗΕ Ν8309.2.1

Α.Τ: 336

      Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής, το πώμα της, 
ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού με τον σταθερό και κινητό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογγοθήκη ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη και δύο πετσετοθήκες ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  

265,97 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Λεκάνη 
καταιονηστήρος Υαλώδους πορσελάνης Διαστάσεις σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 
cm

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8043.3.1

Α.Τ: 337

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. γιά 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 και τα σιφώνια, τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

12,80 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 
32 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8043.3.2

Α.Τ: 338

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. γιά 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 και τα σιφώνια, τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

13,14 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 
40 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8043.3.3

Α.Τ: 339

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. γιά 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 και τα σιφώνια, τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

13,76 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 
50 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8043.3.5

Α.Τ: 340

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. γιά 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 και τα σιφώνια, τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

18,72 €

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 
75 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8043.3.6

Α.Τ: 341

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. γιά 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 και τα σιφώνια, τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

23,56 €

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 
110 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8043.3.7

Α.Τ: 342

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. γιά 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 και τα σιφώνια, τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

25,83 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πρότυπο EN1329, διαμέτρου 
125 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8066.5.5.1

Α.Τ: 343

      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες, κατασκευή 
του φρεατίου από οπλισμένο με πλέγμα (Τ131) σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και πάχους 15 cm με τον αναλογούντα 
ξυλότυπο (κατασκευή πυθμένα και πλευρικών επιφανειών), πατητή τσιμεντοκονία στις πλευρικές επιφάνειες και στον 
πυθμένα πάχους 2cm και διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών στον πυθμένα του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών,  

245,13 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 50cm x 50cm ( εσωτερικών) 
και βάθος έως 1,00 m.

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ8063.1.54.30

Α.Τ: 344

      Προμήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου λυμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, υψηλής 
αντοχής στην υδροστατική πίεση και μέγιστης ανοχής στη διαπερατότητα υγρού, εύκολης και γρήγορης υπόγειας 
τοποθέτησης, κατασκευασμένο από HDPE ή GRP (glass-fibre reinforced polymer), σύμφωνα με τα ISO2797 (roving 
of glass fibre), ISO2559 (chopped strand mat) και ISO2113 (woven roving), με πυθμένα σχεδιασμένο κατάλληλα 
(κεκλιμένο) για την επίτευξη της μικρότερης κατακάθισης (κατά τον κύκλο άντλησης) λυμάτων και στερεών, κυκλικής 
διατομής 1400 mm, ύψους έως και 4m, αναλόγως του βάθους των αγωγών εισροής, με τουλάχιστον 3 στόμια εισόδου 
DN250 και στόμιο κατάθλιψης DN80, καθώς και ανθροποθυρίδα / καπάκι εισόδου. Περιλαμβάνει: Δύο υποβρύχιες 
αντλίες λυμάτων με ενσωματωμένο inverter & κινητήρα ΙΕ4, από χυτοσίδηρο GG-25 (ενδ. τύπου Concertor DP N 80-
7800 _7.3kW) υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένες, με πτερωτή ημιανοικτού τύπου αυτοκαθαριζόμενες, ανεμπόδιστης 
ροής (χωρίς εμφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. H πτερωτή είναι υψηλής χρωμίωσης HARD IRON, adaptive δύναται 
δηλαδή να οπισθοχωρήσει και να μεγαλώσει το διάκενο. Οι αντλίες συνοδευόνται από πέλμα επικάθισης με στόμιο 
DN80, άνω μηχανισμό στήριξης οδηγών ανέλκυσης 2’’, Δύο ανοξείδωτους σωλήνες κατάθλιψης DN 80, κατάλληλου 
μήκους, φλατζωτούς, με αντίστοιχη φλατζωτή καμπύλη και μικρουλικά. Δύο ανοξείδωτους σωλήνες DN50, κατάλληλου
 μήκους (οδηγοί ανέλκυσης ). Δύο χυτοσιδηρές φλατζωτές βάνες λυμάτων DN80. Δύο χυτοσιδηρές φλατζωτέςή 
βαλβίδες αντεπιστροφής, τύπου σφαίρας DN80. Ένα πιεσοστατικό αισθητήρα με έξοδο 4-20 mA, κλίμακας 0-6 m. Δύο 
πλωτηροδιακόπτες κατάλληλους για λύματα, με καλώδιο 10m. Mικρουλικά συναρμολόγησης. Ηλεκτρικό πίνακα pillar 
(ιστάμενο), στεγανό, ΙΡ68, κατάλληλο για εξωτερική / υπαίθρια χρήση. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια του 
υλικού, καθώς και η μεταφορά και τοποθέτηση στην τελική θέση εγκατάστασης, δοκιμές και θέση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εκσκαφές και επιχώσεις, καθώς και η, βάσει οδηγιών 
προμηθευτή, σκυροδέτηση του πυθμένα του ορύγματος, υποδοχής του προκατασκευασμένου φρεατίου. 
Περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση των σωληνώσεων εισροών και σωλήνωσης κατάθλιψης μέχρι μήκους δύο μέτρων 
από το φρεάτιο. Περιλαμβάνονται και οι εργασίες κατασκευής βάσης τοποθέτησης του ιστάμενου υπαίθριου πίνακα, 
καθώς και η σύνδεση του τροφοδοτικού καλωδίου σ' αυτόν. Περιλαμβάνονται και όλες οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις του 
φρεατίου με τον πίνακα ελέγχου.

Περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου η προμήθεια, των συσκευών, υλικών και μικροϋλικών, η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία  

65.255,50 €

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου λυμάτων, 
δυναμικότητας 54m3/h στα 30mΣΥ

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 25,00%

ΗΛΜ 58 50,00%

ΗΛΜ 80 50,00%

ΗΛΜ 84 25,00%
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ΑΤΗΕ Ν8053.1.2.1

Α.Τ: 345

      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικρουλικά και τη διάνοιξη οπών,  

32,92 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου 50 mm

ΗΛΜ 9Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8053.1.2.3

Α.Τ: 346

      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικρουλικά και τη διάνοιξη οπών,  

46,31 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη, με κόφτρα, διαμέτρου 100 mm

ΗΛΜ 9Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8130

Α.Τ: 347

      Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm πλήρως τοποθετημένη  

6,37 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 

ΗΛΜ 1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ9490.1.1

Α.Τ: 348

      Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και διατάξεων κλιματισμού του μεγάλου αμφιθεάτρου. 
Περιλαμβάνει την αποξήλωση και απομάκρυνση σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, εντός του γηπέδου των 
σχολών, των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, των σωληνώσεων διασύνδεσης με τον υφιστάμενο ψύκτη, του ψύκτη, 
καθώς και λοιπών σωληνώσεων, συλλεκτών, στηριγμάτων, κλπ, που δεν θα αποτελέσουν μέρος της νέας διάταξης. Η 
αποξήλωση θα ειναι ιδιαίτερα προσεκτική στα τμήματα όπου θα παραμείνει εξοπλισμός προς επανασύνδεση στην νέα 
διάταξη, όπως σωληνώσεις, αεραγωγοί, καλωδιώσεις.  

7.342,00 €

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και διατάξεων 
κλιματισμού του μεγάλου αμφιθεάτρου 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ ΝΦ9490.2.1

Α.Τ: 349

      Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και διατάξεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Δ των 
σχολών. Περιλαμβάνει την αποξήλωση και απομάκρυνση σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, εντός του γηπέδου 
των σχολών, των σωληνώσεων διασύνδεσης εντός του λεβητοστασίου και του εξοπλισμού του λεβητοστασίου πλην 
των λεβήτων και τετραόδων δικλείδων αυτών, με τρόπο που να παραμείνουν εκείνες οι σωληνώσεις που θα 
αποτελέσουν μέρος της νέας διάταξης, όπως σωληνώσεις προς και από τα κυκλώματα θέρμασνης των 
εξυπηρετούμενων κτιρίων. Η αποξήλωση θα ειναι ιδιαίτερα προσεκτική στα τμήματα όπου θα παραμείνει εξοπλισμός 
προς επανασύνδεση στην νέα διάταξη, όπως σωληνωσεις και καλωδιώσεις.  

7.342,00 €

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και διατάξεων του 
λεβητοστασίου του κτιρίου Δ των σχολών. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ9490.3.1

Α.Τ: 350

      Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και διατάξεων του λεβητοστασίου του κτιρίου Β των 
σχολών. Περιλαμβάνει την αποξήλωση και απομάκρυνση σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, εντός του γηπέδου 
των σχολών, των σωληνώσεων διασύνδεσης εντός του λεβητοστασίου και του εξοπλισμού του λεβητοστασίου πλην 
των λεβήτων και τετραόδων δικλείδων αυτών, με τρόπο που να παραμείνουν εκείνες οι σωληνώσεις που θα 
αποτελέσουν μέρος της νέας διάταξης, όπως σωληνώσεις προς και από τα κυκλώματα θέρμασνης των 
εξυπηρετούμενων κτιρίων. Η αποξήλωση θα ειναι ιδιαίτερα προσεκτική στα τμήματα όπου θα παραμείνει εξοπλισμός 
προς επανασύνδεση στην νέα διάταξη, όπως σωληνωσεις και καλωδιώσεις.  

11.013,00 €

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση με επιμέλεια και απομάκρυνση του εξοπλισμού και διατάξεων του 
λεβητοστασίου του κτιρίου Β των σχολών. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ ΝΦ9545.2.1

Α.Τ: 351

      Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίου πλήρης, 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο Αντλίών θερμότητας αέρα - νερού, μονοβάθμιου ή πολυβάθμιου 
συμπιεστή ή τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για θέρμανση 174KW, για υπαίθρια τοποθέτηση, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένες με τα δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, όργανα, εξοπλισμό και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία μονάδας, προγραμματισμός και αυτοματισμός για αυτόνομη 
λειτουργία και σε συνεργασία με άλλη-ες αντλίες θερμότητας),τον ηλεκτρολογικό υποπίνακα και την καλωδίωση 
σύνδεσης με αυτόν, όλα τα παρελκόμενα πλήρη καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους 
εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση Κυκλοφορητή ψυχρού ή θερμού ύδατος ονομαστικής παροχής 40m3/h 
στα 8mΣΥ, με ασθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), δηλαδή κυκλοφορητής, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού και το 
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση Κυκλοφορητή ψυχρού ή θερμού ύδατος ονομαστικής παροχής 30m3/h 
στα 10mΣΥ, με ασθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), δηλαδή κυκλοφορητής,
 εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού και το 
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και 
μικροϋλικών της εγκατάστασης κλιματισμού, των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με τις βάσεις 
στήριξης ή έδρασης τους, των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου με όλα τα ειδικά τεμάχια και
 στηρίγματα και των μονώσεων. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή 
των παραπάνω.  

164.065,50 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ
 ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίου πλήρης, κτιρίων Α-Γ-Ε-Δ του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στην Φλώρινα.

ΗΛΜ 26Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    169 από 217



ΑΤΗΕ ΝΦ9545.3.1

Α.Τ: 352

      Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίου πλήρης, 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο Αντλίών θερμότητας αέρα - νερού, μονοβάθμιου ή πολυβάθμιου 
 συμπιεστή ή τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για θέρμανση 174KW και 59KW αντίστοιχα, για υπαίθρια τοποθέτηση, 

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένες με τα δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, 
όργανα, εξοπλισμό και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία μονάδας, προγραμματισμός και 
αυτοματισμός για αυτόνομη λειτουργία και σε συνεργασία με άλλη-ες αντλίες θερμότητας), τον ηλεκτρολογικό 
υποπίνακα και την καλωδίωση σύνδεσης με αυτόν, όλα τα παρελκόμενα πλήρη καθώς και εργασία τοποθέτησης, 

 σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση Κυκλοφορητή ψυχρού ή θερμού ύδατος ονομαστικής παροχής 30m3/h 
 στα 10mΣΥ, με ασθητήριο διαφορικής πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), δηλαδή 

κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο 
σωληνώσεων νερού και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. 

Περιλαμβάνεται ή διάταξη παρασκευής θερμού νερού χρήσης  από ηλιακούς επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμοδοχείο, 
 και σύνδεση με το δίκτυο θέρμανσης, αποτελούμενη από τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πλήρη και κανονική 

λειτουργία της, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Περιλαμβάνεται 
 η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου 

του έργου στην τελική θέση εγκατάστασης ή σε θέσεις προσωρινής αποθήκευσης, εργασίες εγκατάστασης, 
 προγραμματισμού και λειτουργικών δοκιμών και συνδέσεων για πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται τα 

δύο θερμοδοχεία χωρητικότητας 1000λίτρων (συνολικής 2000lt), τριπλής ενέργειας, οι συστοιχία των ηλιακών 
 συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 16m2 με τις βάσεις τους, το υδραυλικό κιτ (κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής 

απαερωτής, δικλείδες απομόνωσης και αντεπιστροφής), οι διαφορικοί θερμοστάτες και υδροστάτες, οι σωληνώσεις με 
 τις μονώσεις αυτών, οι δικλείδες, η σύνδεση με την εγκατάσταση θέρμανσης, οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις, καθώς και

 ό,τι άλλο αναφέρεται στη μελέτη ή αποτυπώνεται στα σχέδια. Περιλαμβάνονται όλες οι συνδεσμολογίες του 
 παραπάνω εξοπλισμού καθώς και όλος ο κύριος εξοπλισμός, τα υλικά και τα μικροϋλικά πλήρους εγκατάστασης.

Περιλαμβάνεται ο Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου ονομαστικής θερμικής ισχύος 230KW με 
ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου ονομαστικής παροχής 18kg/h, πλήρης με τα εξαρτήματά του και τα 
 απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά. Χυτοσιδηρός (μαντεμένιος) λέβητας συμπύκνωσης χαμηλών θερμοκρασιών με 

 ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου, εξωτερικός εναλλάκτης συμπύκνωσης από υψηλής ποιότητας κεραμικό υλικό, 
με τεχνολογία προστασίας του λέβητα από τη δημιουργία συμπυκνωμάτων στο θάλαμο καύσης, χαμηλές εκπομπές 

 καυσαερίων CO/NOx και αιθάλης, ηχομονωτικό κάλυμμα και μόνωση πάχους 80 mm για τον περιορισμό των 
θερμικών απωλειών, ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου και πίνακας αντιστάθμισης και καπναγωγός πλήρως 

 στερεωμένος σύμφωνα με τη μελέτη, δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία με όλα τα 
πιστοποιητικά σήμανσης και ενεργειακής κλάσης.

Περιλαμβάνεται η Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου χωρητικότητας 6000 λίτρων, από λαμαρίνα μαύρη πλήρης με όλα 
τα εξαρτήματα πληρώσεως, αερισμού, ελέγχου στάθμης που προβλέπονται κατά DIN 6620 δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση με τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και 
 μικροϋλικών της εγκατάστασης κλιματισμού, των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με τις βάσεις 

στήριξης ή έδρασης τους, των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου με όλα τα ειδικά τεμάχια και
  στηρίγματα και των μονώσεων. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 
 Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή 

των παραπάνω.  

152.164,20 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσυγχρονισμός λεβητοστασίου πλήρης, κτιρίων Β-Ζ-Η του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στην Φλώρινα.

ΗΛΜ 26Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    170 από 217



ΑΤΗΕ ΝΦ9545.1.1

Α.Τ: 353

      Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση της Αντλίας θερμότητας αέρα - νερού, μονοβάθμιου ή πολυβάθμιου 
συμπιεστή ή τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για θέρμανση και ψύξη, για υπαίθρια τοποθέτηση, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένη με τα δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, όργανα, εξοπλισμό και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία μονάδας, προγραμματισμός και αυτοματισμός για αυτόνομη 
λειτουργία και σε συνεργασία με άλλη-ες αντλίες θερμότητας), τον ηλεκτρολογικό υποπίνακα και την καλωδίωση 
σύνδεσης με αυτόν,  όλα τα παρελκόμενα πλήρη καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους 
εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο Κεντρικών κλιματιστικών μονάδών επεξεργασίας αέρα, που 
αποτελούνται από τα τμήματα: α. ανεμιστήρα προσαγωγής με ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, β. ανεμιστήρα 
επιστροφής με ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος, γ. θερμικού και ψυκτικού στοιχείου, δ. αναμίξεως φρέσκου αέρα 
με αέρα ανακυκλοφορίας και απόρριψης αέρα ανακυκλοφορίας (κιβώτιο μίξης - διαχωρισμού) με πολύφυλλα 
διαφράγματα ηλεκτροκίνητα και φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου, ε. ανάκτησης θερμότητας με εναλλαγή θερμότητας 
μεταξύ απορριπτόμενου και φρέσκου αέρα (περιστροφικός εναλλάκτης), στ. σερβοκινητήρα ή σερβοκινητήρων 
ρύθμισης της θέσης των διαφραγμάτων αέρα, ζ. τρίοδης ηλεκτροκίνητη βαλβίδας θερμού νερού, προοδευτικής 
λειτουργίας, για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η. προγραμματιστή - ελεγκτή (ηλεκτρονική συσκευή) λειτουργίας της 
μονάδας, θ. επιλογέα επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, δέκτη θερμοκρασίας χώρου ή αέρα επιστροφής, δέκτη 
θερμοκρασίας αέρα προσαγωγής, ι. θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας και τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης, 
χειρισμού, αυτοματισμών. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο και κατάλληλα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα των 
αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με τα αντικραδασμικά στηρίγματα και τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με την 
τεχνική έκθεση, περιγραφή, προδιαγραφές και σχέδια της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και 
μικροϋλικών της εγκατάστασης κλιματισμού, των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με τις βάσεις 
στήριξης ή έδρασης τους, των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου με όλα τα ειδικά τεμάχια και
 στηρίγματα και των μονώσεων. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή 
των παραπάνω.  

162.998,50 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, μεγάλου αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στην Φλώρινα.

ΗΛΜ 26Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    171 από 217



ΑΤΗΕ ΝΦ9546.1.1.1

Α.Τ: 354

      Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης,

Περιλαμβάνονται η εξωτερική και εσωτερική μονάδα(καναλάτη υψηλής στατικής πίεσης) πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRV-INVERTER κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση (θερμικής ισχύος 37kW και ψυκτικής ισχύος 33kW, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένη με τα δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, τον 
ηλεκτρολογικό υποπίνακα και την καλωδίωση σύνδεσης με αυτόν, όργανα, εξοπλισμό και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση, συνδεσμολογία εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, προγραμματισμός και αυτοματισμός για 
αυτόνομη λειτουργία και σε συνεργασία με το δίκτυο ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου) καθώς και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τη 
μελέτη. 

Περιλαμβάνεται Ο Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - αέρα πλήρης (ονομαστικής παροχής 2480m3/h) με όλες τις 
απαιτούμενες διατάξεις αυτοματισμού και λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις εγκατάστασης, τις προδιαγραφές 
και τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενος από τον Εναλλάκτη αέρα- αέρα απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους 
δύο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης με πλαστική πτερωτή και εμπρός κεκλιμένα πτερύγια, παροχής
 και μανομετρικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, τριών ταχυτήτων, κλέμμες σύνδεσης και θερμικό 
προστασίας, προστασίας ηλεκτροκινητήρα IP54, την καμπίνα προστασίας με πλευρικά αφαιρούμενα τοιχώματα 
κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ισχυρά γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα τύπου σάντουιτς με θερμοηχητική μόνωση
 πάχους τουλάχιστον 20mm υαλοβάμβακα με επικάλυψη υαλοϋφάσματος. Τα Φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων στις 
δύο εισόδους του εναλλάκτη, το στοιχείο προθέρμανσης του αέρα πριν την είσοδο του στον εναλλάκτη, σωληνώσεις, 
δικλείδες απομόνωσης, αυτόνομη θερμοστατική δικλείδα, αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού. Το Τοπικό χειριστήριο
 ελέγχου και αυτόματης λειτουργίας, έναρξη και παύση συστήματος, επιλογή χειμώνα-– θέρους, αναλογικές και 
ψηφιακές εισόδους και εξόδους, ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρων, καλωδιώσεις αυτοματισμού και λειτουργίας. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται οτιδήποτε αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα 
σχέδια και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και 
μικροϋλικών της εγκατάστασης κλιματισμού, των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με τις βάσεις 
στήριξης ή έδρασης τους, των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου με όλα τα ειδικά τεμάχια και
 στηρίγματα και των μονώσεων. Περιλαμβάνονται τα δίκτυα αεραγωγών και η μόνωση αυτών, τα στόμια προσαγωγής 
και απόρριψης αέρα. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή 
των παραπάνω.  

27.787,85 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, χώρου Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στην Φλώρινα.

ΗΛΜ 26Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    172 από 217



ΑΤΗΕ ΝΦ9548.1.1.1

Α.Τ: 355

      Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης,

Περιλαμβάνονται η εξωτερική και εσωτερική μονάδα(καναλάτη υψηλής στατικής πίεσης) πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRV-INVERTER κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση (θερμικής ισχύος 16kW και ψυκτικής ισχύος 14kW, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένη με τα δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, τον 
ηλεκτρολογικό υποπίνακα και την καλωδίωση σύνδεσης με αυτόν, όργανα, εξοπλισμό και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση, συνδεσμολογία εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, προγραμματισμός και αυτοματισμός για 
αυτόνομη λειτουργία και σε συνεργασία με το δίκτυο ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου) καθώς και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τη 
μελέτη. 

Περιλαμβάνεται Ο Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - αέρα πλήρης (ονομαστικής παροχής 1150m3/h) με όλες τις 
απαιτούμενες διατάξεις αυτοματισμού και λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις εγκατάστασης, τις προδιαγραφές 
και τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενος από τον Εναλλάκτη αέρα- αέρα απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους 
δύο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης με πλαστική πτερωτή και εμπρός κεκλιμένα πτερύγια, παροχής
 και μανομετρικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, τριών ταχυτήτων, κλέμμες σύνδεσης και θερμικό 
προστασίας, προστασίας ηλεκτροκινητήρα IP54, την καμπίνα προστασίας με πλευρικά αφαιρούμενα τοιχώματα 
κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ισχυρά γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα τύπου σάντουιτς με θερμοηχητική μόνωση
 πάχους τουλάχιστον 20mm υαλοβάμβακα με επικάλυψη υαλοϋφάσματος. Τα Φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων στις 
δύο εισόδους του εναλλάκτη, το στοιχείο προθέρμανσης του αέρα πριν την είσοδο του στον εναλλάκτη, σωληνώσεις, 
δικλείδες απομόνωσης, αυτόνομη θερμοστατική δικλείδα, αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού. Το Τοπικό χειριστήριο
 ελέγχου και αυτόματης λειτουργίας, έναρξη και παύση συστήματος, επιλογή χειμώνα-– θέρους, αναλογικές και 
ψηφιακές εισόδους και εξόδους, ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρων, καλωδιώσεις αυτοματισμού και λειτουργίας. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται οτιδήποτε αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα 
σχέδια και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και 
μικροϋλικών της εγκατάστασης κλιματισμού, των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με τις βάσεις 
στήριξης ή έδρασης τους, των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου με όλα τα ειδικά τεμάχια και
 στηρίγματα και των μονώσεων. Περιλαμβάνονται τα δίκτυα αεραγωγών και η μόνωση αυτών, τα στόμια προσαγωγής 
και απόρριψης αέρα. Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή 
των παραπάνω.  

15.166,50 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, χώρου Μικρού Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

ΗΛΜ 26Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    173 από 217



ΑΤΗΕ ΝΦ9547.1.1.1

Α.Τ: 356

      Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης,

Περιλαμβάνονται η εξωτερική και εσωτερική μονάδα(καναλάτη υψηλής στατικής πίεσης) πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRV-INVERTER κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση (θερμικής ισχύος 56kW και ψυκτικής ισχύος 50kW, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένη με τα δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, τον 
ηλεκτρολογικό υποπίνακα και την καλωδίωση σύνδεσης με αυτόν, όργανα, εξοπλισμό και εξαρτήματα (ηλεκτρική 
καλωδίωση, συνδεσμολογία εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, προγραμματισμός και αυτοματισμός για 
αυτόνομη λειτουργία και σε συνεργασία με το δίκτυο ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου) καθώς και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τη 
μελέτη. 

Περιλαμβάνεται Ο Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - αέρα πλήρης (ονομαστικής παροχής 4900m3/h) με όλες τις 
απαιτούμενες διατάξεις αυτοματισμού και λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις εγκατάστασης, τις προδιαγραφές 
και τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενος από τον Εναλλάκτη αέρα- αέρα απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους 
δύο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης με πλαστική πτερωτή και εμπρός κεκλιμένα πτερύγια, παροχής
 και μανομετρικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, τριών ταχυτήτων, κλέμμες σύνδεσης και θερμικό 
προστασίας, προστασίας ηλεκτροκινητήρα IP54, την καμπίνα προστασίας με πλευρικά αφαιρούμενα τοιχώματα 
κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ισχυρά γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα τύπου σάντουιτς με θερμοηχητική μόνωση
 πάχους τουλάχιστον 20mm υαλοβάμβακα με επικάλυψη υαλοϋφάσματος. Τα Φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων στις 
δύο εισόδους του εναλλάκτη, το στοιχείο προθέρμανσης του αέρα πριν την είσοδο του στον εναλλάκτη, σωληνώσεις, 
δικλείδες απομόνωσης, αυτόνομη θερμοστατική δικλείδα, αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού. Το Τοπικό χειριστήριο
 ελέγχου και αυτόματης λειτουργίας, έναρξη και παύση συστήματος, επιλογή χειμώνα-– θέρους, αναλογικές και 
ψηφιακές εισόδους και εξόδους, ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρων, καλωδιώσεις αυτοματισμού και λειτουργίας. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται οτιδήποτε αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τα 
σχέδια και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των υλικών και 
μικροϋλικών της εγκατάστασης κλιματισμού, των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με τις βάσεις 
στήριξης ή έδρασης τους, των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου με όλα τα ειδικά τεμάχια και
 στηρίγματα και των μονώσεων.Επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές της μελέτης. 
Περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη, ορθή και πλήρη κατασκευή 
των παραπάνω.  

45.643,90 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση κλιματισμού πλήρης, χώρου Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στην Φλώρινα.

ΗΛΜ 26Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ ΝΦ8576.1.1.7

Α.Τ: 357

      Αυτόνομη Κλιματιστική Μονάδα διαιρούμενου τύπου, κατάλληλη για επιδαπέδια τοποθέτηση (Ντουλάπα), πλήρως 
εγκαταστημένη, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένη με τα δίκτυα  ρεύματος με όλα τα υλικά, 
όργανα, εξοπλισμό και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής 
μονάδας, προγραμματισμός και αυτοματισμός για αυτόνομη λειτουργία  καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και
 πλήρους εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με το τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.  

3.687,20 €

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αυτόνομη Κλιματιστική Μονάδα διαιρούμενου τύπου, κατάλληλη για επιδαπέδια 
τοποθέτηση (Ντουλάπα), πλήρως εγκαταστημένη, Θερμικής Ισχύος 57000 BTU/h, 
Ψυκτικής Ισχύος 55000 BTU/h

37Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ8572.2.10.2

Α.Τ: 358

      Αντλία θερμότητας αέρα - νερού, τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση για υπαίθρια τοποθέτηση,
 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, συνδεδεμένη με τα δίκτυα ρευστού και ρεύματος με όλα τα υλικά, 
όργανα, εξοπλισμό και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία μονάδας, προγραμματισμός και 
αυτοματισμός για αυτόνομη λειτουργία και σε συνεργασία με άλλη-ες αντλίες θερμότητας), όλα τα παρελκόμενα πλήρη 
καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία,
 σύμφωνα με τη μελέτη.  

5.177,36 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
 ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού, τεχνολογίας Inverter, κατάλληλη για ψύξη και 
θέρμανση για υπαίθρια τοποθέτηση. Με ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα 
(monobloc), χαμηλών θερμοκρασιών 15-55°C, θερμικής απόδοσης 10 kW.

37Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ9131.1.1.1

Α.Τ: 359

      Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης στο κύκλωμα του λεβητοστασίου 1 και κύκλωμα λεβητοστασίου 2 των 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα. 
Περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου όλα τα προαναφερόμενα υλικά και συσκευές καθώς και οτιδήποτε σχετικό 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική έκθεση και στα σχέδια και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της μελέτης αυτής. 
Περιλαμβάνονται επίσης στην τιμή του άρθρου η προμήθεια και μεταφορά στο έργο των προαναφερόμενων υλικών και
 συσκευών, οι εργασίες τοποθέτησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού στην τελική θέση εγκατάστασης, ο 
προγραμματισμός και οι ρυθμίσεις για την αυτόματη λειτουργία της εγκατάστασης, οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές 
για την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η τιμή ανηγμένη σε εργασία.  

9.177,50 €

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης, πλήρης. 

ΗΛΜ 80Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ ΝΦ8435.1.1.9

Α.Τ: 360

      Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ, πλήρης.  Αντικαθίστανται όλα τα κοινά
 χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (φέτες) καθώς και τα διαβρωμένα θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ, με θερμαντικά 
σώματα τύπου πάνελ ίδιας θερμικής απόδοσης. 
Τα νέα Θερμαντικά σώματα PANEL θα είναι  χαλύβδινα πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή 
δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

121,37 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κιλοβάττ( 1 KW )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ, πλήρης 

ΗΛΜ 26Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ8446.1.1.1

Α.Τ: 361

      Αντικατάσταση διακόπτη θερμαντικού σώματος, πλήρης. Αντικαθίσταται με νέο διακόπτη ο κάτω διακόπτης του 
θερμαντικού σώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση υλικών και μικροϋλικών και αποξήλωση του παλαιού διακόπτη, 
παραδοτέα σε κανονική λειτουργία,  

9,05 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση διακόπτη θερμαντικού σώματος, πλήρης διαμέτρου ίσης με του 
αποξηλωθέντος διακόπτη.

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8446.1.2.1

Α.Τ: 362

      Θερμοστατική βαλβίδα, γωνιακή ή ευθεία, για εγκατάσταση σε θερμαντικά σώματα συνδεόμενη με ρακόρ, 
δισωλήνιου συστήματος, συμπεριλαμβομένης της θερμοστατικής κεφαλής, με δυνατότητα αφαίρεσης της μόνο με τη 
χρήση ειδικού εργαλείου. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας θα γίνεται με εσωτερικό περιορισμό ή clips οικονομίας 
(ασφάλεια), για τη διασφάλιση της λειτουργίας μεταξύ των ορίων ιδανικής λειτουργίας. Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη
 τοποθέτηση υλικών και μικροϋλικών, παραδοτέα σε κανονική λειτουργία,  

15,16 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Θερμοστατική βαλβίδα, γωνιακή ή ευθεία, για εγκατάσταση σε θερμαντικά σώματα, 
διαμέτρου 1/2 ins, θερμοκρασίας λειτουργίας 100° C, ονομαστικής πίεσης 10atm, με 
δυνατότητα ρύθμισης τουλάχιστον μεταξύ 12-25°C.

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ ΝΦ8536.4.5.4

Α.Τ: 363

      Αντικατάσταση Τοπικής κλιματιστικής μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) επίτοιχης τοποθέτησης. Αποτελείται, 
από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, τάμπερ λήψεως εξωτερικού αέρα κλπ με δίοδη 
ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων εφοδιασμένη με φίλτρο νερού και δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού με 
θερμοστάτη ελέγχου της τρίοδης βαλβίδας και τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα 
και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία. 
Περιλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς μονάδας, η προμήθεια και η εγκατάσταση της νέας μονάδας πλήρης, 
συνδεδεμένη με τα δίκτυα θέρμανσης και ψύξης, καθώς και την ηλεκτρολογική παροχή αυτής.  

1.026,94 €

ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση Τοπικής κλιματιστικής μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) 
επίτοιχης τοποθέτησης. Παροχής 400 C.F.M., Θερμικής απόδοσης 5KW και Ψυκτικής 
4KW

ΗΛΜ 32Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ9132.1.1.1

Α.Τ: 364

      Προσθήκη αντιπηκτικού διαλύματος στα δίκτυα θέρμανσης για προστασία σε θερμοκρασία έως -20οC, Τιμή ανά 
συνολικό όγκο δικτύου m3. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
 μελέτης.  

2.420,26 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προσθήκη αντιπηκτικού διαλύματος στα δίκτυα θέρμανσης για προστασία σε 
θερμοκρασία έως -20οC 

ΗΛΜ 80Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ8462.7.1.1

Α.Τ: 365

      Αποξήλωση υφιστάμενων σωληνώσεων και  προμήθεια, τοποθέτηση μαύρου σιδηροσωλήνα για την κατασκευή 
σωληνογραμμών ή συλλεκτών. κατασκευασμένου στο εργοστάσιο, τοποθετημένου πλήρως σε εγκατάσταση. 
Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου σωλήνα ή συλλέκτη, η προμήθεια, ο  χαλυβδοσωλήνας, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση των πιο πάνω υλικών. Περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες εργασίες πλήρους εγκατάστασης συνδέσεων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά καθώς και οι εργασίες 
δοκιμών, ελέγχων, σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την πληρότητα και ασφάλεια της 
λειτουργίας του,  μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η προμήθεια και μεταφορά στο έργο όλων των υλικών και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου και 
δοκιμών ανάγονται σε εργασία ή σε ποσοστό επί της προμήθειας του αγωγού ή συλλέκτη. Περιλαμβάνονται όλα τα 
παραπάνω καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις αυτού.  

9,91 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση υφιστάμενων σωληνώσεων και  προμήθεια, τοποθέτηση μαύρου 
σιδηροσωλήνα για την κατασκευή σωληνογραμμών ή συλλεκτών. Οποιασδήποτε 
τυποποιημένης διαμέτρου και οποιουδήποτε τυποποιημένου πάχους.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8766.2.3.1

Α.Τ: 366

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση
 υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης,εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

5,19 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 
x 1,5 mm2

ΗΛΜ 46Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8766.2.4.1

Α.Τ: 367

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση
 υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης,εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

5,42 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τετραπολικό διατομής
 4 x 1,5 mm2

ΗΛΜ 46Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8766.2.3.2

Α.Τ: 368

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση
 υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης,εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

5,60 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 
x 2,5 mm2

ΗΛΜ 46Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    178 από 217



ΑΤΗΕ Ν8766.2.5.2

Α.Τ: 369

      Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση
 υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας
 σωλήνωσης,εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

7,86 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου H05VV (ΝΥM) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης πενταπολικό 
διατομής 5 x 2,5 mm2

ΗΛΜ 46Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8781.1.1.5

Α.Τ: 370

      Καλώδιο μέσης τάσης τύπου XLPE/CWS/PVC (N2XSY) μετά θερμοπλαστικής μονώσεως πλήρως εγκατεστημένο, 
κατάλληλο για τοποθέτηση εντός  σωλήνων, εντός εδάφους και επί εσχαρών. Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, ανηγμένα σε εργασία, διαμόρφωση, σύνδεση των άκρων του 
καλωδίου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως προς πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται επίσης τα ακροκιβώτια εσωτερικού και εξωτερικού τύπου και οι μεταλλικές κατασκευές στήριξης του 
καλωδίου. Η προμήθεια όλων των υλικών και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου και δοκιμών ανάγονται 
σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όλα όσα αναφέρονται 
στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών,  

41,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο μέσης τάσης τύπου XLPE/CWS/PVC (N2XSY) μετά θερμοπλαστικής 
μονώσεως πλήρως εγκατεστημένο μονοπολικό διατομής 1x95 mm², 20kV

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8774.2.4.4

Α.Τ: 371

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

51,83 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τριπολικό με 
ουδέτερο ή γείωση μειωμένης διατομής διατ 3 x 70 + 35 mm².

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    179 από 217



ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.10

Α.Τ: 372

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

18,17 €

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης Μονοπολικό - 
Διατομής 1 x 70 mm².

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.11

Α.Τ: 373

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

22,51 €

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης Μονοπολικό - 
Διατομής 1 x 95 mm².

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8774.2.7.3

Α.Τ: 374

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

32,95 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τετραπολικό διατομής
 3x50/25 + 1x25 mm²..

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    180 από 217



ΑΤΗΕ Ν8774.2.7.5

Α.Τ: 375

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

41,18 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τετραπολικό διατομής
 3x95/50 + 1x50 mm²..

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.6

Α.Τ: 376

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

20,86 €

ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης πενταπολικό 
διατομής 5 x 16 mm².

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8774.2.6.7

Α.Τ: 377

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

20,84 €

ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης πενταπολικό 
διατομής 5 x 25 mm².

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    181 από 217



ΑΤΗΕ Ν8774.2.7.8

Α.Τ: 378

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, 
κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών 
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας 
σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

59,41 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης τετραπολικό διατομής
 3x185/95 + 1x95 mm²..

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΧ9900.2.1.1

Α.Τ: 379

      Τοποθέτηση υπαρχόντων ορατών καλωδίων τροφοδοσίας των καταναλώσεων επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εσχαρών, σωλήνων ή καναλιών, διευθέτηση των καλωδίων, 
εργασίες αποκατάστασης των οδεύσεων των ηλεκτρικών γραμμών τροφοδοσίας επί τόπου, κοπή και διαμόρφωση και 
σύνδεση των άκρων των καλωδίων και μικροϋλικά σύνδεσης, εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης, 
παραδοτέων σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  ανηγμένη σε εργασία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και 
όλα όσα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και στα σχέδια της μελέτης και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

1.468,40 €

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Τοποθέτηση υπαρχόντων ορατών καλωδίων τροφοδοσίας των καταναλώσεων επί 
εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών κτιρίων Α, Β και Δ του ΠΔΜ Φλώρινας

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9313.5.6

Α.Τ: 380

      Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου PE για σύνδεση με αυτογενή συγκόλληση και χρήση κατάλληλου 
συγκολλητικού μηχανήματος δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μέσα σε υπόγεια τάφρο οποιουδήποτε 
βάθους (η εκσκαφή και η επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα) ενός μέτρου πλαστικού σωλήνα με τα όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως , με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm² και τις 
απαραίτητες δοκιμές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως 
ηλεκτρικών καλωδίων.  

5,54 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου PE ανθεκτικός σε πίεση 6Atm, εξωτερικής 
διαμέτρου 90mm.

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9306.1.1.3

Α.Τ: 381

      Φρεάτιο επισκέψεως και διέλευσης καλωδίων με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες έως ημιβραχώδες, κατασκευή του φρεατίου από οπλισμένο με πλέγμα (Τ131) σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
, πάχους 10 cm με τον αναλογούντα ξυλότυπο (κατασκευή πυθμένα και πλευρικών επιφανειών), ενσωμάτωση των 
άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων, πατητή τσιμεντοκονία στις πλευρικές επιφάνειες και 
στον πυθμένα πάχους 2cm, το κάλυμμα, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών,  

150,48 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φρεάτιο επισκέψεως και διέλευσης καλωδίων με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 
40Χ40 cm (εσωτερικών) βάθους έως 70 cm

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9300.3.1.1

Α.Τ: 382

      Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων εντός σωλήνων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε 
ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα 
πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των 
προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών 
μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που 
περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή 
επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων (εάν απαιτείται) καθώς και η δαπάνη σταλίας των 
μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των 
εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες με άμμο καθώς και η επίχωση με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια της μελέτης,  

7,66 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων εντός σωλήνων, πλάτους όφρυος 
ορύγματος 0,50 m και σε βάθος 0,40-1,00 m, με την επίχωση  σε έδαφος γαιώδες έως 
ημιβραχώδες.

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9305.1.1.1

Α.Τ: 383

      Διάστρωση με πλαστικό πλέγμα για προστασία υπόγειων καλωδίων ή σωληνώσεων, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και διάστρωση πλαστικού πλέγματος πολυαιθυλενίου για την προστασία υπογείων καλωδίων ή 
σωληνώσεων, ο χρωματισμός του πλέγματος θα εξαρτάται από το είδος του υποκείμενου δικτύου  

0,806 €

 ΟΓΔΟΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ   ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ.

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διάστρωση με πλαστικό πλέγμα πολυαιθυλενίου για προστασία υπόγειων καλωδίων ή
 σωληνώσεων, πλάτους έως 0,50m.

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ ΝΦ9854.5.500

Α.Τ: 384

      Υποσταθμός μέσης τάσης 20KV/0,4KV, υπαίθριος, προκατασκευασμένος πλήρης.
 Περιλαμβάνονται τα πεδία μέσης τάσης, ο μετασχηματιστής ελαίου, το πεδίο του γενικού πίνακα αναχώρησης χαμηλής
 τάσης, καθώς και όλος ο διακοπτικός εξοπλισμός, μετρητικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ασφάλειας, καλωδιώσεις, 
δηλαδή τα υλικά, μικροϋλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία, σύμφωνα και με το 
μονογραμμικό σχέδιο, τα σχέδια διαμόρφωσης χώρου και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται στην
 τιμή και ο προκατασκευασμένος οικίσκος, καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευής της βάσεης έδρασης 
από οπλισμένο σκυρόδεμα με ισοδυναμικό πλέγμα, όπου θα τοποθετηθεί ο οικίσκος, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις 
του προμηθευτή. Περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες συνδέσεις των καλωδίων άφιξης μέσης τάσης και 
αναχωρήσεων χαμηλής τάσης, καθώς και οι καλωδιώσεις και η προμήθεια υλικών και κατασκευή των γειώσεων, 
σύμφωνα και ε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και προτύπων.  

69.671,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υποσταθμός μέσης τάσης 20KV/0,4KV, υπαίθριος, προκατασκευασμένος πλήρης, 
ονομαστικής ισχύος 500kVA

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ9853.1.2.40

Α.Τ: 385

      Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης, συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας (net metering), πλήρης, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών γεννητριών (πλαισίων), των βάσεων και γάντζων 
στερέωσης επί της στέγης, του αντιστροφέα τάσης (AC/DC Inverter), της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως 
καλωδιώσεις συνεχούς και εναλλασόμενου ρεύματος μέχρι τη σύνδεση με τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, όλων 
των ηλεκτρικών πινάκων συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης με όλο το διακοπτικό υλικό και τις διατάξεις απαγωγής 
υπερτάσεων, των εσχαρών και προστατευτικών σωληνώσεων όδευσης των καλωδίων, των μετρητών παραγωγού και 
παρόχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές εγκεκριμένου τύπου, της διάταξης ασφαλούς απομόνωσης 
και του κιβωτίου διακλάδωσης, τη σύνταξη των σχεδίων και εντύπων που απαιτούνται και της διαδικασίας για τη 
σύνδεση με τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, της γείωσης της εγκατάστασης, λοιπά υλικά και μικροϋλικά και εργασία 
πλήρης εγκατάστασης και τοποθέτησης και δαπάνες ελέγχων και δοκιμών και ότι απαιτείται για να είναι η εγκατάσταση
 σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την πληρότητα και ασφάλεια της λειτουργίας της,  μέχρι 
και την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις του εξοπλισμού 
και των αποδόσεων.  

366.144,96 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης, συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας (net 
metering), πλήρης. Εγκατεστημένης ισχύος 400 kWp.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.1

Α.Τ: 386

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

3.838,90 €

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, μαγειρείων ΠΜ και ψυγείων ΠΨ.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.2

Α.Τ: 387

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

2.296,72 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Β, πίνακα ΠΒ1.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.3

Α.Τ: 388

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.269,36 €

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Ζ, πίνακα ΠΖ1.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    185 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.4

Α.Τ: 389

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.794,04 €

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Ζ, πίνακα ΠΝΚ3.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.5

Α.Τ: 390

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.203,36 €

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα ΠΑ2..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.6

Α.Τ: 391

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.162,66 €

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα ΠΕΡΓ..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    186 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.7

Α.Τ: 392

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.183,56 €

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα ΠΑ3..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.8

Α.Τ: 393

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.686,24 €

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα κυλικείου 
ΠΚΥΛ..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.9

Α.Τ: 394

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

2.348,42 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Α, πίνακα ΠΑ1..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    187 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.10

Α.Τ: 395

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.093,36 €

ΧΙΛΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Δ, πίνακα ΠΔ1..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.11

Α.Τ: 396

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.490,44 €

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Δ, πίνακα ΠΔ4..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.12

Α.Τ: 397

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.789,64 €

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, κτιρίου φύλακα, πίνακα ΠΦ..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    188 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.13

Α.Τ: 398

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.148,36 €

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ5..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.14

Α.Τ: 399

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

2.368,22 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Α, πίνακα ΠΑ4..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.15

Α.Τ: 400

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.644,44 €

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Δ, πίνακα ΠΔ2..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    189 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.16

Α.Τ: 401

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.102,16 €

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Δ, πίνακα ΠΔ5..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.17

Α.Τ: 402

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.644,44 €

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, 2ου ορόφου κτιρίου Δ, πίνακα ΠΔ3..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.18

Α.Τ: 403

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.102,16 €

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, 2ου ορόφου κτιρίου Δ, πίνακα ΠΔ6..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    190 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.19

Α.Τ: 404

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

981,16 €

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, υπογείου κτιρίου Β, πίνακα ΠΒ2..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.20

Α.Τ: 405

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.711,54 €

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, υπογείου κτιρίου Β, πίνακα ΠΒ3..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.21

Α.Τ: 406

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

2.258,22 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, υπογείου κτιρίου Δ, πίνακα ΠΔ0..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    191 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.1.22

Α.Τ: 407

      Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα (ερμαρίου και όλων των διατάξεων προστασίας, ένδειξης, χειρισμών) καθώς και την προμήθεια,  
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή του νέου ερμαρίου, των 
ζυγών,  των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική 
προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του νέου ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες 
στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των 
ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.745,64 €

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Γ, πίνακα ΠΓ1.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.2.1

Α.Τ: 408

      Ανακαίνιση και αναπροσαρμογή ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των 
περιττών διατάξεων προστασίας, ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική 
τους καλωδίωσης καθώς και την αντικατάσταση φθαρμένων καλυμμάτων ασφαλειοδιακοπτών. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των επιπλέων υλικών και μικροϋλικών που 
προέκυψαν από τις αλλαγές στην τροφοδοσία των υποπινάκων δηλαδή, των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής 
καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος 
και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους 
υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως 
αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  
παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

2.307,20 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση και αναπροσαρμογή ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, γενικού πίνακα κτιρίου Β 
ΓΠ-Β..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    192 από 217



ΑΤΗΕ Ν9833.1.2.2

Α.Τ: 409

      Ανακαίνιση και αναπροσαρμογή ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των 
περιττών διατάξεων προστασίας, ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική 
τους καλωδίωσης καθώς και την αντικατάσταση φθαρμένων καλυμμάτων ασφαλειοδιακοπτών. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των επιπλέων υλικών και μικροϋλικών που 
προέκυψαν από τις αλλαγές στην τροφοδοσία των υποπινάκων δηλαδή, των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής 
καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία, κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος 
και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση, τους 
υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του ερμαρίου, διανοίξεως 
αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών και των δοκιμών για  
παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

2.668,54 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση και αναπροσαρμογή ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, γενικού πίνακα κτιρίου  
Δ, ΓΠ-Δ..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.3.1

Α.Τ: 410

      Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των διατάξεων προστασίας, 
ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική του καλωδίωση. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή των ζυγών,  
των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία,
 κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του 
ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών 
και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.935,92 €

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ1.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.3.2

Α.Τ: 411

      Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των διατάξεων προστασίας, 
ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική του καλωδίωση. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή των ζυγών,  
των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία,
 κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του 
ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών 
και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.277,04 €

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ3..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9833.1.3.3

Α.Τ: 412

      Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των διατάξεων προστασίας, 
ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική του καλωδίωση. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή των ζυγών,  
των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία,
 κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του 
ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών 
και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

816,72 €

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ισογείου κτιρίου Γ, πίνακα ΠΚ1..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.3.4

Α.Τ: 413

      Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των διατάξεων προστασίας, 
ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική του καλωδίωση. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή των ζυγών,  
των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία,
 κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του 
ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών 
και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

816,72 €

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης,  ισογείου κτιρίου Γ, πίνακα ΠΚ2.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9833.1.3.5

Α.Τ: 414

      Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των διατάξεων προστασίας, 
ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική του καλωδίωση. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή των ζυγών,  
των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία,
 κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του 
ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών 
και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

1.413,44 €

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ2..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9833.1.3.6

Α.Τ: 415

      Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνει την αποξήλωση μετά προσοχής όλων των διατάξεων προστασίας, 
ένδειξης και χειρισμών του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα καθώς και την εσωτερική του καλωδίωση. Περιλαμβάνει 
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή των ζυγών,  
των κλεμμοσειρών, της εσωτερικής καλωδίωσης και όλων των διατάξεων προστασίας (ΔΔΕ, αντικεραυνική προστασία,
 κλπ.), ένδειξης, χειρισμών, ισχύος και αυτοματισμών του ηλεκτρικού πίνακα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την τεχνική έκθεση, τους υπολογισμούς και τα σχέδια της μελέτης. Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες στήριξης του 
ερμαρίου, διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης καλωδίων, εγκατάστασης και σύνδεσης των ηλεκτρικών γραμμών 
και των δοκιμών για  παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

864,02 €

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανακαίνιση ηλεκτρικού πίνακα πλήρης, ορόφου κτιρίου Η, πίνακα ΠΗ4..

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9499.4.1

Α.Τ: 416

      Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ πλήρης,  δηλαδή της υφιστάμενης 
ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης ισχύος και αυτοματισμού σύμφωνα με τη μελέτη. Περιλαμβάνει τη διακοπή της 
τροφοδοσίας και αποξήλωση μετά προσοχής του ηλεκτρικού πίνακα μεταγωγής με το δίκτυο ΔΕΗ    και ότι άλλου 
απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ σε 
χώρο πλησίον του υφιστάμενου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της μελέτης. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
καλωδιώσεις, εσχάρες και σωληνώσεις για τη σύνδεση  ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ με τον πίνακα μεταγωγής 
ΔΕΗ και η σύνδεση αυτού με τον ηλεκτρικό πίνακα διανομής φορτίων ανάγκης.  Περιλαμβάνεται επίσης η 
αποκατάσταση οπών και ζημιών που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την αποξήλωση, η κατασκευή και ο 
κανονισμός της βάσης έδρασης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους όπως και οι εργασίες συγκομιδής, μεταφοράς και 
απόρριψης ή αποθήκευσης - παράδοσης των αποξηλωμένων υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας 
αρχής.  

4.405,20 €

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ πλήρης 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8919.1.2.1

Α.Τ: 417

      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής,  μετά των απαραιτήτων καλωδίων 
σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. αυτόματες ασφάλειες), υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα τα υλικά, 
παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

795,72 €

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα 
χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας, 
διάταξης 3L-N+1N-PE

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8919.1.4.1

Α.Τ: 418

      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής,  μετά των απαραιτήτων καλωδίων 
σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. αυτόματες ασφάλειες), υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα τα υλικά, 
παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

701,22 €

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα 
χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή δευτερεύουσας προστασίας, διάταξης 3L-N+1N-
PE

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8919.1.3.1

Α.Τ: 419

      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής,  μετά των απαραιτήτων καλωδίων 
σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. αυτόματες ασφάλειες), υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα τα υλικά, 
παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

606,72 €

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα 
χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή τριτεύουσας προστασίας, διάταξης 3L-N+1N-PE

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8918.1.1.2

Α.Τ: 420

      Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής μετά των 
απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης καί συνδέσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία 
εγκατάστασης, συναρμολόγησης καί ρύθμισης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

41,66 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 30mA, 
διπολικός 2 x 25 Α.

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    196 από 217



ΑΤΗΕ Ν8918.1.2.1

Α.Τ: 421

      Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής μετά των 
απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης καί συνδέσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία 
εγκατάστασης, συναρμολόγησης καί ρύθμισης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

56,90 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης διαρροής αυτόματος προστατευτικός, Υψηλής ευαισθησίας 30mA, 
τετραπολικός 4 x 25 Α.

ΗΛΜ 55Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8801.1.1

Α.Τ: 422

      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

4,06 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8801.1.2

Α.Τ: 423

      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 

6,02 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός 
διπολικός 

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8801.1.4

Α.Τ: 424

      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 

5,83 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

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

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8810

Α.Τ: 425

      Διακόπτης φωτεινού πιεστικού κομβίου ορατός εντάσεως 6 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  

17,17 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης φωτεινού πιεστικού κομβίου ορατός εντάσεως 6 Α τάσεως 250 V 

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8801.3.1.1

Α.Τ: 426

      Διακόπτης χωνευτός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση,  

21,22 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης χωνευτός, με το εξάρτημα στήριξης, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, με 
έλεγχο από ανιχνευτή κίνησης.

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8826.4

Α.Τ: 427

      Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

9,04 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8826.1.1.2

Α.Τ: 428

      Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία  

15,94 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ρευματοδότης SCHUKO με γείωση, ορατός, στεγανός με κάλυμμα προστασίας, 
εντάσεως 16Α.

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8564.1.2.2

Α.Τ: 429

      Αξονικός εξαεριστήρας βιομηχανικού τύπου, κυκλικής διατομής ελικοειδής, με κέλυφος και πτερωτή, 
κατασκευασμένα από ενισχυμένο πλαστικό ή αλουμινίου, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος, με ηλεκτροκινητήρα,
 θερμικό προστασίας, πλήρης (ανεμιστήρας, πλαίσιο, βάση στερέωσης, στόμιο βροχής, τελάρο τοίχου) με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιμή και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία,  

278,71 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αξονικός εξαεριστήρας βιομηχανικού τύπου, κυκλικής διατομής ελικοειδής. 
Προστασίας IP65, κλάσης F, παροχής 2350m³/h, 1300 rpm

ΗΛΜ 39Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8440.2.1.1

Α.Τ: 430

      Στεγνωτήρας χεριών, ηλεκτρικός, μονοφασικής παροχής, αυτόματης λειτουργίας με φωτοκύτταρο, δηλαδή 
προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές για κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις 
προδιαγραφές της μελέτης.  

205,20 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Στεγνωτήρας χεριών ισχύος 1800W, parox;hw >60 λτ/σ..

ΗΛΜ 24Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.2.19.1

Α.Τ: 431

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

204,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED επίτοιχο  τύπου 2.19.1

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9324.3.12.100

Α.Τ: 432

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

408,00 €

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, προβολέα τύπου 3.12.100

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.6.7.4

Α.Τ: 433

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

209,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED χωνευτό ψευδοροφής ή οροφής τύπου 6.7.4

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.6.8.3

Α.Τ: 434

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

30,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED ψευδοροφής τύπου 6.8.3

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9324.9.6.7

Α.Τ: 435

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

90,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.7

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.9.6.8

Α.Τ: 436

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

54,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.8

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.9.6.9

Α.Τ: 437

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

288,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.9

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9324.9.6.10

Α.Τ: 438

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

498,00 €

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής τύπου 9.6.10

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.9.11.4

Α.Τ: 439

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

246,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED, οροφής ή  αναρτημένο τύπου 9.11.4

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.9.13.1

Α.Τ: 440

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

180,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED IP65 οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.13.1

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9324.9.13.2

Α.Τ: 441

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

252,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED IP65 οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.13.2

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.9.14.1

Α.Τ: 442

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

336,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.14.1

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.9.15.1

Α.Τ: 443

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

384,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED με περσίδες, οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.15.1

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9324.9.15.2

Α.Τ: 444

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

486,00 €

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED με περσίδες, οροφής ή αναρτημένο τύπου 9.15.2

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9324.10.5.4

Α.Τ: 445

      Φωτιστικό σώμα, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, αποτελούμενο από το φωτιστικό  με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, τους λαμπτήρες και τη βάση στερέωσης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση  και σύνδεση όλων των υλικών και μικροϋλικων, η τοποθέτηση του φωτιστικού και
 οι εργασίες σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα φέρει σήμανση CE.  

253,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα, LED 600x600 ψευδοροφής τύπου 10.5.4

ΗΛΜ 103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΦ8206.1.45.58

Α.Τ: 446

      Πυροσβεστική Διάταξη πλήρης, αποτελούμενη από:
 -Πυροσβεστικό πιεστικό συγκρότημα, κατά το πρότυπο ΕΝ12845, που αποτελείται από ηλεκτροκίνητη αντλία 
τριφασική, πετρελαιοκίνητη αντλία, με κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρόψυκτο και αποθήκη καυσίμου για λειτουργία 
τουλάχιστον μιας ώρας, ηλεκτροκίνητη αντλία διαφυγών (jokey pump) τριφασική, πιεστικό δοχείο χαλύβδινο κλειστό με
 ανταλλάξιμη μεβράνη, ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμών βαθμού προστασίας ΙΡ54, μεταλλικό, με όργανα 
και αυτοματισμούς για χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο γενικό διακόπτη, 
γενικές ασφάλειες ή αυτόματο διακόπτη, επιτηρητή φάσεων, θερμική προστασία, καθώς και αυτοματισμό μεταγωγής 
και εκκίνησης της πετρελαιοκίνητης αντλίας σε απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας,
 -Δεξαμενή πυρόσβεσης, συναρμολογημένη επιτόπου, αποτελούμενη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
 -Δίκτυο πυρόσβεσης αποτελούμενο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), διατομών

 βάσει των σχεδίων της μελέτης,
 -Εξαρτήματα δικτύου, δικλείδες πυροσβεστικών φωλιών, καταιονιστήρες, μανόμετρ, διακόπτης ροής, κλπ
Περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά και μικροϋλικά μεταφοράς των υλικών και μικροϋλικών, συναρμολόγησης, 
τοποθέτησης και δοκιμών, για πλήρη εγκατάσταση και θέση σε κανονική λειτουργία  

42.771,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πυροσβεστική Διάταξη πλήρης κτιρίου Β, Ον. Παροχής 45m³/h, ον. Μανομετρικό 
58ΜΥΣ.

ΗΛΜ 80Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8202.3.1.51

Α.Τ: 447

      Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, ολικής κατάκλισης χώρου πλήρες, αποτελούμενο από όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό σύμφωνα με τη μελέτη. Περιλαμβάνονται ο τοπικός πίνακας ανίχνευσης και κατάσβεσης πλήρως 
συνδεδεμένος με όλες τις εξαρτήσεις εισόδους, εξόδους, χρονοκαθυστέρηση, οι ανιχνευτές για την υλοποίηση του 
διπλού συστήματος συναγερμού και κατάσβεσης, οι χαλύβδινες γαλβανισμένες σωληνώσεις βαρέως τύπου(συλλέκτες 
- σωληνώσεις) με όλα τα ειδικά τεμάχια και τα υλικά στερέωσης και ανάρτησης τους, τα ακροφύσια ανοικτού τύπου 
διασκορπισμού του κατασβεστικού υλικού, τα κλείστρα ασφαλείας, οι βαλβίδες αντεπιστροφής και οι βαλβίδες 
αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης, τα κομβία εξ’ αποστάσεως ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του 
συστήματος, η πινακίδα σήμανσης κατάσβεσης, η φαροσειρήνα και το κουδούνι ενεργοποίησης συναγερμού, όλες οι 
καλωδιώσεις σύνδεσης του εξοπλισμού του συστήματος και ενεργοποίησης απομακρυσμένου συναγερμού (π.χ. 
κεντρικός πίνακας κτηρίου) με τους  προστατευτικούς σωλήνες των καλωδιώσεων και οι φιάλες κατασβεστικού υλικού 
πληρωμένες (μεμονωμένες ή συστοιχία) κατάλληλου κατασβεστικού υλικού πλήρως τοποθετημένες και στερεωμένες 
με βαλβίδα επί τόπου πλήρωσης και μανόμετρα. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, 
προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

6.792,22 €

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 
 ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, ολικής κατάκλισης χώρου πλήρες FM200, 
χωρητικότητας κατασβεστικού υλικου 51 ltr

ΗΛΜ 19Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8201.1.2

Α.Τ: 448

      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο 
πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg

37,78 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg

ΗΛΜ 19Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8201.1.3

Α.Τ: 449

      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο 
πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 12 kg

58,88 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg

ΗΛΜ 19Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8202.2

Α.Τ: 450

      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο 
πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg

69,68 €

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg

ΗΛΜ 19Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8200.1.1.2

Α.Τ: 451

      Πυροσβεστήρας με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του, από χάλυβα ειδικής ποιότητας για αντοχή σε υψηλή 
πίεση με σύστημα διασκορπισμού, με μανόμετρο, με αντεπίστροφη βαλβίδα και βαλβίδα πλήρωσης για την 
επαναγόμωση του πυροσβεστήρα μετά τη χρήση του, δηλαδή προμήθεια και μεταφορά υλικών και μικροϋλικών επί 
τόπου, την εργασία στήριξης του,  πλήρως τοποθετημένος,  

76,10 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πυροσβεστήρας με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του, κόνεως τύπου Ρα, 
γομώσεως 12 kg, αυτόματος οροφής.

ΗΛΜ 19Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8208.3.2

Α.Τ: 452

      Ανιχνευτής πυρκαϊάς πλήρης, με οπτική ένδειξη (LED) συναγερμού και δυνατότητα τοποθέτησης αυτής εκτός του 
ανιχνευτή, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

68,21 €

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανιχνευτής πυρκαϊάς πλήρης, φωτοηλεκτρονικός με βάση, οροφής, 
διευθυνσιοδοτημένος.

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8208.5.2

Α.Τ: 453

      Ανιχνευτής πυρκαϊάς πλήρης, με οπτική ένδειξη (LED) συναγερμού και δυνατότητα τοποθέτησης αυτής εκτός του 
ανιχνευτή, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

68,21 €

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ανιχνευτής πυρκαϊάς πλήρης, θερμοδιαφορικός με βάση, οροφής, 
διευθυνσιοδοτημένος.

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9964.1.4

Α.Τ: 454

      Κομβίο  πλήρες, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

62,96 €

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κομβίο πλήρες ενργοποίησης συναγερμού ενδιάμεσο ή τελικό, για χειροκίνητη 
λειτουργία, διευθυσιοδοτούμενο.

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8209.1.1

Α.Τ: 455

      Απομονωτής βραχυκυκλώματος για απομόνωση βραχυκυκλώματος σε καλωδίωση βρόχου πυρανίχνευσης, όπως 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, 
σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

47,77 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Απομονωτής βραχυκυκλώματος 

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8209.2.1

Α.Τ: 456

      Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου - εξόδου βρόχου πυρανίχνευσης, όπως περιγράφεται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

81,86 €

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου - εξόδου βρόχου πυρανίχνευσης 

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9963.5.2

Α.Τ: 457

      Σειρήνα με φάρο για ταυτόχρονη ηχητική και οπτική σήμανση, με τη διάταξη τροφοδοσίας σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση μετά των μικροϋλικών και εργασία συνδέσεως και 
ρυθμίσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία,  

83,96 €

ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σειρήνα με φάρο επιπέδου ήχου 87 dB, εσωτερικής τοποθέτησης, 
διευθυνσιοδοτούμενη.

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

MEA4K-11 Σελίδα :    207 από 217



ΑΤΗΕ Ν9963.1.2

Α.Τ: 458

      Σειρήνα για ηχητική σήμανση συναγερμού, πλήρης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές
 και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, εργασία τοποθέτησης,  
σύνδεσης,  εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

62,46 €

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σειρήνα για ηχητική σήμανση συναγερμού, εξωτερικού χώρου, με φάρο, αυτόνομη με 
μπαταρία επαναφορτιζόμενη, διτονική, μεγάλης εμβέλειας, ακουστικής ισχύος 120 
dΒΑ.

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8978.3.1.1

Α.Τ: 459

      Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο με συσσωρευτή, με ενσωματωμένη  ασφάλεια προστασία 
μπαταρίας, ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργίας, ενδεικτικό LED φόρτισης, με αυτόματη επαναφορά μετά το τέλος της 
διακοπής του ρεύματος με επιγραφή έξοδος ή βέλος πορείας και δυνατότητα διατήρησης της ονομαστικής έντασης 
φωτισμού τουλάχιστον 90 λεπτά πλήρες, δηλαδή, προμήθεια φωτιστικού και μικροϋλικών,  προσκόμιση, εγκατάσταση,
 δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία,  

36,71 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο μη συνεχούς φωτισμού, led 8W.

ΗΛΜ 59Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8978.3.1.4

Α.Τ: 460

      Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο με συσσωρευτή, με ενσωματωμένη  ασφάλεια προστασία 
μπαταρίας, ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργίας, ενδεικτικό LED φόρτισης, με αυτόματη επαναφορά μετά το τέλος της 
διακοπής του ρεύματος με επιγραφή έξοδος ή βέλος πορείας και δυνατότητα διατήρησης της ονομαστικής έντασης 
φωτισμού τουλάχιστον 90 λεπτά πλήρες, δηλαδή, προμήθεια φωτιστικού και μικροϋλικών,  προσκόμιση, εγκατάσταση,
 δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία,  

54,05 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο μη συνεχούς φωτισμού, led 2x8W.

ΗΛΜ 59Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8978.4.2.6

Α.Τ: 461

      Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο, υψηλής ισχύος, .συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου, 
ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργίας τεστ και on/off, με αυτόματη επαναφορά μετά το τέλος της διακοπής του 
ρεύματος με επιγραφή έξοδος ή βέλος πορείας και δυνατότητα διατήρησης της ονομαστικής έντασης φωτισμού 
τουλάχιστον 60 λεπτά πλήρες, δηλαδή, προμήθεια φωτιστικού και μικροϋλικών,  προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και
 παράδοση σε κανονική λειτουργία,  

107,30 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, αυτόνομο, υψηλής ισχύος υψηλής ισχύος με 
δύο προβολείς led των 6W ο καθένας.

ΗΛΜ 59Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9646.1.4

Α.Τ: 462

      Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος, με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ελέγχου 
κάθε μεμονωμένου στοιχείου στο βρόγχο, ενδείξεων, το τροφοδοτικό και τις μπαταρίες μολύβδου, τον 
προγραμμαρτιζόμενο μικροϋπολογιστή, δηλαδή προμήθεια εντοίχιση και στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα 
σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τον 
προγραμματισμό, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

2.078,68 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος τεσσάρων (4) βρόγχων.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8775.2.2.3

Α.Τ: 463

      Εύκαμπτο καλώδιον βραδύκαυστο, τύπου ΝHXH FE180/E30 ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών με 
αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά ανηγμένα σε 
εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το 
κόστος και την εργασία της αναλογούσας σωλήνωσης,εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,  

6,38 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εύκαμπτο καλώδιον βραδύκαυστο, τύπου ΝHXH FE180/E30 ορατό επί εσχαρών, εντός 
σωλήνων ή καναλιών με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης 
Διπολικό - Διατομής 2 x 1.5 mm²

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8208.7.1

Α.Τ: 464

      Εξωτερικό φωτιστικό σημείο ένδειξης, LED, ανιχνευτή πλήρες,με δυνατότητα σύνδεσης σε ανιχνευτή οποιουδήποτε
 τύπου, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,  

39,86 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εξωτερικό φωτιστικό σημείο ένδειξης, LED, ανιχνευτή πλήρες. 

ΗΛΜ 62Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8205.1.2.1

Α.Τ: 465

      Δίδυμο στόμιο σύνδεσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πλήρες, αποτελούμενο από δύο πυροσβεστικούς   κρουνούς 
διαμέτρου 65 mm, με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ , ο οποίος έχει μόνιμα προσαρμοσμένο πώμα με αλυσιδα 
στερέωσης,  τα εξαρτήματα και τα μικροϋλικά συνδέσεως, πλήρως εγκατεστημένο.  

178,42 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Δίδυμο στόμιο σύνδεσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

ΗΛΜ 84Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8204.2.1

Α.Τ: 466

      Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς θέση φορητού 
πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό 
χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως   

187,07 €

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό

ΗΛΜ 20Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8204.3.1

Α.Τ: 467

      Ειδικός σταθμός εργαλείων, τύπου μεταλλικού κιβωτίου, από λαμαρίνα πάχους 1.5 mm με αντισκωριακή 
προστασία, βαμμένος εξωτερικά με κόκκινο χρώμα, με τα αρχικά Σ.Π.Ε.στην πόρτα του, εξοπλισμένος με όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και 
εγκατάσταση,  

137,57 €

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικός σταθμός εργαλείων, τύπου μεταλλικού κιβωτίου, απλός.

ΗΛΜ 20Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8204.3.2

Α.Τ: 468

      Ειδικός σταθμός εργαλείων, τύπου μεταλλικού κιβωτίου, από λαμαρίνα πάχους 1.5 mm με αντισκωριακή 
προστασία, βαμμένος εξωτερικά με κόκκινο χρώμα, με τα αρχικά Σ.Π.Ε.στην πόρτα του, εξοπλισμένος με όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και 
εγκατάσταση,  

168,37 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικός σταθμός εργαλείων, τύπου μεταλλικού κιβωτίου, πλήρης.

ΗΛΜ 20Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ ΝΧ8002.2.1.1

Α.Τ: 469

      Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση σε νέα θέση συστημάτων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες 
φορητοί ή όροφής, κεφαλές καταιονισμού κλπ) πυρανίχνευσης (ανιχνευτές), αναγγελίας πυρκαγιάς (αγγελτήρες 
φαροσειρήνες κλπ) ή φωτιστικών αφαλείας με εργασία, υλικά και μικροϋλικά. Περιλαμβάνεται επιπλέον η προμήθεια 
και εγκατάσταση υλικών που κατά την αποξήλωση υποστούν φθορά ή είναι πλέον ακατάλληλα για να 
χρησιμοποιηθούν εκ νέου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί προκειμένου οι εγκαταστάσεις να επανέρθουν στην αρχική 
τους μορφή,  σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τη μελέτη, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τις οδηγίες 
της επίβλεψης, όλα ανηγμένα σε ώρες εργασίας.  

10,02 €

ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση σε νέα θέση συστημάτων 
πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες φορητοί ή όροφής, κεφαλές καταιονισμού κλπ) 
πυρανίχνευσης (ανιχνευτές), αναγγελίας πυρκαγιάς (αγγελτήρες φαροσειρήνες κλπ) ή 
φωτιστικών ασφαλείας. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9499.3.1

Α.Τ: 470

      Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά αντλιοστασίου πυρόσβεσης δηλαδή της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής 
και μηχανολογικής εγκατάστασης του αντλιοστασίου πυρόσβεσης σύμφωνα με τη μελέτη. Περιλαμβάνει τη διακοπή της
 τροφοδοσίας και αποξήλωση των ηλεκτρικών πινάκων  και όλου του υλικού προστασίας, ένδειξης, αυτοματισμού και 
χειρισμών αυτών, των καλωδίων, των κουτιών διακλάδωσης, των ορατών σωληνώσεων, όπως επίσης αποξήλωση 
μετά προσοχής των αντλητικών συγκροτημάτων του ΜΥΠΔ, χαλυβδοσωλήνων, δοχείων διαστολής, δικλείδων 
γενικότερα και ότι άλλου απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία του αντλιοστασίου 
πυρόσβεσης σε χώρο πλησίον του υφιστάμενου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της μελέτης. Περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες σωληνώσεις για τη σύνδεση  του Μονιμου Πυροσβεστικού Συγκροτήματος  με τη δεξαμενή πυρόσβεσης , 
το δίδυμο στόμιο και το υφιστάμενο Μ.Υ.Δ.  Περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση οπών  και ζημιών που είναι 
δυνατόν να προκύψουν κατά την αποξήλωση, ο κανονισμός των βάσεων έδρασης των αντλητικών συγκροτημάτων 
όπως και οι εργασίες συγκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης ή αποθήκευσης - παράδοσης των αποξηλωμένων υλικών
 σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής.  

3.671,00 €

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξήλωση μετά προσοχής και μεταφορά αντλιοστασίου πυρόσβεσης 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8203.1.5.9

Α.Τ: 471

      Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής ή ολικής εφαρμογής , καυτών επιφανειών, χοάνης και καπναγωγών 
πλήρες, αποτελούμενο από όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τη μελέτη. Σύστημα με κατασβεστικό υλικό 
κατάλληλο για λίπη και έλαια, κατηγορίας ''F'', εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Πυροσβεστική  Υπηρεσία και 
τους σχετικούς κανονισμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Περιλαμβάνονται το δοχείο Πυροσβεστήρα 
Τοπικής Εφαρμογής με Πιστοποιημένο Κλείστρο Αυτόματης & Χειροκίνητης Λειτουργίας, δοχείο με τη βάση έδρασης ή 
ανάρτησης, δοχείο με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη, Χωρητικότητας σε κατασβεστικό υλικό ανάλογης των 
υπολογισμών. Πιστοποιημένος  πυροκροτητής κλείστρου δοχείου  πυροσβεστήρα με το αντίστοιχο ρακόρ σύνδεσης, 
εύκαμπτος ανοξείδωτος σωλήνας σύνδεσης εξόδου κλείστρου πυροσβεστήρα με το δίκτυο σωληνώσεων του 
συστήματος, δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες και ειδικά τεμάχια κατάλληλου τύπου και διατομής σύμφωνα με 
τη μελέτη και αποδεκτές για χώρους παρασκευής φαγητών, πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών 
παρασκευής φαγητού και εντός των καπναγωγών μετά τα φίλτρα με όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις πρεσαριστές, τα 
εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης, πιστοποιημένο (UL/FM) καλώδιο γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας 
ενεργοποίησης 180°C, ανοξείδωτα δεματικά στήριξης του καλωδίου γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας, ταινία υψηλής 
αντοχής για τη μόνωση των συνδέσεων του καλωδίου γραμμικής ανίχνευσης θερμοκρασίας, 2,2KΩ αντίσταση για 
επιτήρηση της ορθής λειτουργίας του ανιχνευτικού συστήματος, εκτοξευτήρες κατασβεστικού υλικού (½'') διαφορετικών
 συντελεστών ροής (σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της μελέτης) από ανοξείδωτο χάλυβα 
συνοδευμένοι με λευκά άκαυστα καπάκια σιλικόνης, πίνακα ελέγχου μιας (1) ζώνης με ενσωματωμένη μπαταρία 
αυτονομίας και φαροσειρήνα, ενσωματωμένο κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος, ρυθμιζόμενου χρόνου 
ενεργοποίησης πυροκροτητή (0-80sec), εξωτερικό κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκατάστασης, προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  

1.553,68 €

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής ή ολικής εφαρμογής , καυτών επιφανειών, 
χοάνης και καπναγωγών πλήρες. Κατασβεστικό υλικό για λίπη και έλαια, κατηγορίας 
"F", χωρητικότητας δοχείου 9 ltr.

ΗΛΜ 19Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9647.2.1

Α.Τ: 472

      Σύστημα ανίχνευσης υγραερίου πλήρες  που περιλαμβάνει τον πίνακα ανίχνευσης υγραερίου τεσσάρων ζωνών, 
τους ανιχνευτές υγραερίου που θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία στον επιτηρούμενο χώρο μετά των βάσεων 
στήριξής τους, την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου, τα οπτικοακουστικά μέσα (φαροσειρήνες)  συναγερμού μετά των
 βάσεων στηρίξεώς τους καθώς και τις καλωδιώσεις συνδέσεων των παραπάνω στον πίνακα ανίχνευσης του 
συστήματος., δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου, εργασία συναρμολόγησης, σύνδεσης, δοκιμών,
 ρυθμίσεων, μετρήσεων, προς παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

2.156,85 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύστημα ανίχνευσης υγραερίου πλήρες, ως τεχνικές προδιαγραφές.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8036.6

Α.Τ: 473

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  
Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm

33,58 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8036.7

Α.Τ: 474

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  
Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm

40,89 €

ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8036.8

Α.Τ: 475

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  
Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm

55,26 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8036.9

Α.Τ: 476

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  
Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm

73,88 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.67.2

Α.Τ: 477

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων  

2,00 €

ΔΥΟ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

ΟΙΚ 7767.4Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.67.3

Α.Τ: 478

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων  

3,00 €

ΤΡΙΑ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''

ΟΙΚ 7767.6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 77.67.4

Α.Τ: 479

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων  

4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 έως 4''

ΟΙΚ 7767.8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.7

Α.Τ: 480

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

48,44 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.8

Α.Τ: 481

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

80,02 €

ΟΓΔΟΝΤΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8123.1.4.9

Α.Τ: 482

      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

103,26 €

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), κοχλιωτής σύνδεσης, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9006.1.1.2

Α.Τ: 483

      Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα σκαλάς-ράμπας πλήρης,, περιλαμβάνουσα: α) τον γενικό πίνακα 
κινήσεως του ανελκυστήρα  β) την πλατφόρμα ή το κάθισμα με τα ενσωματωμένα χειριστήρια και όλες τις απαραίτητες 
διατάξεις χειρισμού και ασφαλείας γ) τους οδηγούς κύλισης με όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης κ.λ.π. όπως 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το σύνολο των λοιπών υλικών και 
μικρουλικών, βοηθητικών μεταλλικών κατασκευών  και  την  εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεως, ελέγχου,
 δοκιμών και την δαπάνη εκδόσεως της αδείας λειτουργίας, για παράδοση του ανελκυστήρα σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και κανονική  λειτουργία.  

14.463,40 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα σκαλάς-ράμπας πλήρης, τύπου 
πλατφόρμας, ανυψωτικής ικανότητας  τουλάχιστον 150Kg, κατάλληλος για κλίση έως 
45°, τεθλασμένης πορείας κίνησης.

ΗΛΜ 52Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

   

MEA4K-11 Σελίδα :    217 από 217



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1 ΦΕΚ1557Β/17-08-2007

2 ΦΕΚ1794Β/28-08-2009

3 ΦΕΚ1870Β/14-09-2007

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007

5 ΦΕΚ427Β/07-04-2006

6 ΦΕΚ815Β/24-05-2007

7 ΦΕΚ917Β/17-07-2001

8 ΦΕΚ973Β/18-07-2007

9 ΦΕΚ210Β/01-03-2010

10 ΦΕΚ1091/19-07-2010

11 ΦΕΚ1162Β/02-08-2010

12 ΦΕΚ1100Β/21-07-2010

13 ΦΕΚ1263Β/06-08-2010

14 ΦΕΚΒ 1914/ 15.06.2012

15 ΦΕΚΒ 1914/ 15.06.2012

16 ΦΕΚΒ 1914/ 15.06.2012

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα

Γενικής εφαρµογής

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος -Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για 
προεντεταµένους τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

7 ΕΝ 197-1
Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα

Γενικής εφαρµογής

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12839
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Στοιχεία περιφράξεων

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13263-1
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: 
Ορισµοί, απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14216
Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια

συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής

θερµότητας ενυδάτωσης

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14647
Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

ΟΙΚ8136/390, ΟΙΚ8135/389

οικ.15894/337, οικ.15914/340

12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410

ΟΙΚ18174/393

5328/122

ΟΙΚ6310/41 (καταργήθηκε το άρθρο 4,  αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 1783/64-
ΦΕΚ 210Β/01 -03-2010)

9451/208

ΟΙΚ624/416, ΟΙΚ8625/417

6690(Παράρτηµα I, Ισχύοντα hEN)

6690(Παράρτηµα II, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)

6690(Παράρτηµα III, ETAG)

αριθ. ΚΥΑ

16462/29

10976/244

1782/63, 1781/62, 1783/64

ΟΙΚ8134/388

ΟΙΚ8622/414, 8623/415



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες -
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες -
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14964
Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση -
Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15167-1

Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων 
για χρήση σε σκυρόδεµα, κονιάµατα και ενέµατα - 
Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15743
Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 197-4
Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και

κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε

χαµηλή πρώιµη αντοχή

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1
Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15368
Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές -
Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 2: Συστήµατα προστασίας 
επιφανειών σκυροδέµατος

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και 
µη φερόντων στοιχείων

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά.

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και συστήµατα 
για έγχυση στο σκυρόδεµα

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων 
ράβδων οπλισµού

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία οπλισµού 
έναντι διάβρωσης

Επισκευές -ενισχύσεις

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15274
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δοµικές 
συναρµογές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Επισκευές -ενισχύσεις



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15275

∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των 
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρµογή 
µεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά 
έργα

Επισκευές -ενισχύσεις

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1
Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες 
εξάτµισης

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1020

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου 
µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, 
µεονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου, που δεν 
υπερβαίνει τα 300 kW µε ενσωµατωµένο 
ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα 
καύσης ή/και των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-2

Χαλύβδινες δεξαµενές κατασκευασµένες σε 
εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές 
δεξαµενές απλού και διπλού τοιχώµατος για 
υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και µη εύφλεκτων 
υγρών που ρυπαίνουν το νερό

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12566-1
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι

50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1:
Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12566-3

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 
50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3: 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής 
χρήσης, έτοιµες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, 
συναρµολογούµενες

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12566-4

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι

50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές

δεξαµενές συναρµολογηµένες επί τόπου από

προκατασκευασµένα στοιχεία

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13160-1
Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές 
αρχές

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13341

Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέργεια

αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και

πετρελαίου οικιακήςχρήσης -Πολυαιθυλένιο δια

εµφυσήσεως και περιστροφής και πολυαµίδιο 6 µε

ανιοντικό πολυµερισµό δεξαµενών - Απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµών

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13616
∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές 
δεξαµενές υγρών καυσίµων

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 416-1
Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη 
φωτεινής ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε 
ανεµιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 621

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου 
µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς µε 
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν 
υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεµιστήρα για την 
υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των 
προϊόντων καύσης

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 777-1
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 777-2
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος 2: Σύστηµα Ε, ασφάλεια

ΗΛΜ



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 777-3
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος 3: Σύστηµα F, ασφάλεια

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 858-1

Συστήµατα διαχωρισµού ελαφρών υγρών (π.χ 
λιπαντικά και καύσιµα) - Μέρος 1: Αρχές 
σχεδιασµού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιµές, 
σήµανση και έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 777-4
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος4: Σύστηµα Η, ασφάλεια

ΗΛΜ

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14229 ∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1057
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί 
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1123-1

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα 
µε γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµένων κατά 
µήκος µε σύνδεση αρσενικού -θηλυκού για 
συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, 
δοκιµές, έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1124-1

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξείδωτο 
χάλυβα µε διαµήκη ραφή µε σύνδεση ελεύθερου 
άκρου και µούφαςγια συστήµατα αποβλήτων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-1

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 1: 
Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν 
κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-2
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 2: 
Εγκαταστάσεις άντλησης από µη κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-3

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 3: 
Εγκαταστάσεις άντλησηςγια απόβλητα που 
περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισµένες 
εφαρµογές

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-4

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και 
γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 4: 
Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα µη 
περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα 
περιέχοντα κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12380
Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για 
συστήµατα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι 
δοκιµών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12446
Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά 
στοιχεία από σκυρόδεµα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12737
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12764
Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες 
υδροµασάζ

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12809
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν µε

στερεά καύσιµα - Ονοµαστική θερµική ισχύς έως 50
kW - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12815
Οικιακά µαγειρεία που λειτουργούν µε στερεά 
καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13063-1

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε 
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη -
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13063-2

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε 
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη -
Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής σε υγρές 
συνθήκες

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13063-3

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από 
κεραµικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για συστήµατα απαγωγής αέρα 
καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13069
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από 
άργιλο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13084-5
Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά 
για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13084-7

Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: 
Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές 
κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους 
µονού τοιχώµατος από χάλυβα και εσωτερικούς 
αγωγούς από χάλυβα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1319

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση χώρου,
εξαναγκασµένης συναγωγής, µε καυστήρες µε

ανεµιστήρα, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου µη

υπερβαίνουσα τα 70kW

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13229
Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων ανοικτών 
εστιών που καίνε στερεά καύσιµα -Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13240
Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά

καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13310
Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13407
Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13502
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική ύλη

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13564-1
∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14037-1

Θερµαντικά σώµατα οροφής, δι' ακτινοβολίας,
τροφοδοτούµενα µε νερό θερµοκρασίας κάτω από

120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και

απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14296 Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινήςχρήσης ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14428
∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) -
Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 14471
Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε πλαστικούς 
εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14528
Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1457
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από 
άργιλο/κεραµική ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14688
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14785
Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων µε 
ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14800
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοί σωλήνες για την

ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που

χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα.
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14909
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων -Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14989-1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
µεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών 
ανεξαρτήτως υλικού για εφαρµογές θέρµανσης 
κλειστού χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα τερµατικά 
αέρος/καπνού για συσκευές С 6

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14989-2

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
µεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως 
αγωγών παροχής αέρα για εφαρµογές κλειστού 
τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και 
απαγωγής αέρα για εφαρµογές κλειστού τύπου

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15069

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για 
συστήµατα µεταλλικών σωληνώσεων που 
χρησιµοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών 
αερίων καυσίµων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15250
Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών 
καυσίµων για χαµηλή απελευθέρωση θερµότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15283-1
Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1:
Γυψοσανίδες µε υφασµάτινο οπλισµό

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15283-2
Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2:
Ινοπλισµένες γυψοσανίδες

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15285
Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια για 
δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά)

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1806
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για αγωγούς

καπνοδόχων µονού τοιχώµατος -Απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1825-1
Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού, 
επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος 
ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-1
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών καπνοδόχων -
Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστηµα

καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-2
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές 
καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και 
στοιχεία συνδέσεων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1857
Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί 
από σκυρόδεµα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1858
Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από 
σκυρόδεµα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 442-1
Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας - 
Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά

στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που

χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και

αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό

ΗΛΜ κτιριακών έργων



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που 
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 2: θερµοπλαστικά ελαστοµερή

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-3

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη 
υλικά βουλκανισµένου ελαστικού

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-4

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
ατεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά 
στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 682

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης που χρησιµοποιούνται σε σωλήνες και 
εξαρτήµατα που µεταφέρουν αέριο και ρευστούς 
υδρογονάνθρακες

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 778

Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε 
καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε 
ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν 
υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεµιστήρα για την 
υποστήριξη της µεταφοράς του αέρα καύσης ή/και 
των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 877

Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι 
συνδέσεις τους και παρελκόµενα για την εκκένωση 
του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, µέθοδοι 
δοκιµών και διασφάλιση ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 969
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, 
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις 
αερίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 997
Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε 
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14055 ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14516 Λουτήρεςγια οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14527
Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή 
χρήση

ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15821
Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής 
τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς 
φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 331
Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού 
πυθµένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια

ΗΛΜ κτιριακών έργων

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώµατα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, 
χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και 
εξωτερικά ετυστήµατα θυρών για πεζούς χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής 
καπνού

Κουφώµατα

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13241-1

Πόρτεςγια χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και

στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1:
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και

ελέγχου καπνού

Κουφώµατα



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1125
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού

χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό για χρήση σε

οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ1154
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου 
κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1155
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για

ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12209
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές 
µηχανικήςλειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 179

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων κινδύνου 
χειριζόµενες µε χειρολαβή ή πιεζόµενη πλάκα, για 
χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1935
Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες -
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Κουφώµατα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14846
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές -Ηλεκτροµηχανικές 
κλειδαριές και θήκες -Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

Κουφώµατα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή 
συνήθη και ελαφρά)

Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεµα

Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας

Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 
κονίαµα τοιχοποιίας

Κτιριακά έργα

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1
∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί, Προδιαγραφές 
και Κριτήρια Συµµόρφωσης

Κτιριακά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ 13165
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) -Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικούς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη 
πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό 
πολυστερίνης (XPS) -Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη 
(ΕΡΒ) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελό (ΙΟΒ) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ 12326-1
Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς

επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1:
Προδιαγραφή προϊόντος

Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057
Προϊόντα από φυσικούς λίθους -∆ιαστασιολογηµένα 
πλακίδια - Απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα 
και σκάλες - Απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις - Απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13830 Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα

11 ΕΛΟΤ ΕΝ 14915
Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία -
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και 
σήµανση

Κτιριακά έργα

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 14509
Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε µεταλλική 
κάλυψη και από τις δύο όψεις -Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα -Προδιαγραφές

Κτιριακά έργα

13 ΕΛΟΤ 14342
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης και σήµανση

Κτιριακά έργα

13 ΕΛΟΤ ΕΝ 13986
Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση -
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και 
σήµανση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1158
Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις 
συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1168
Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα -
∆ιάτρητες πλάκες µε διαµήκη κενά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12004
Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12467
Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12843
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Ιστοί και στύλοι

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12859
Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12860
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα -Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12878
Πιγµέντα για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, που 
βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη - 
Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12951
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -Σκάλες 
στεγών µόνιµης τοποθέτησης -Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1304
Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί και

προδιαγραφές προϊόντων
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13224
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Στοιχεία προκατασκευασµένων δαπέδων µε 
νευρώσεις

Κτιριακά έργα



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13225
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13279-1
Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1:
Ορισµοί και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1344
Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13454-1

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιοµηχανικώς

παραγόµενα µίγµατα για επικαλύψεις δαπέδων µε

βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισµοί και

απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13658-1
Μεταλλικά πλέγµατα και γωνιές - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1:
Εσωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13658-2
Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2:
Εξωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13693
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Ειδικά στοιχεία για στέγες

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13707
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα

ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων -Ορισµοί

και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13747
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα 
δαπέδων

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13748-1
Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από 
µωσαϊκό για εσωτερική χρήση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13748-2
Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από 
µωσαϊκό για εξωτερική χρήση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13813
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων -Υλικό

επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13815
Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί,
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13859-1
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και

χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1:
Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13859-2
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και

χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2:
Υποστρώµατα τοίχων

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13915
Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων µε 
πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13950
Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα 
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13956
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων -Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13963
Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13964 Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13967
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και

ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων

χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13969
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων -Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13970
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για 
τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών -Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13978-1

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Προκατασκευασµένοι χώροι στάθµευσης

αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους

στάθµευσης από οπλισµένο σκυρόδεµα µονολιθικής

κατασκευής ή αποτελούµενους από ανεξάρτητα

οτοιχεία συγκεκριµένων διαστάσεων

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13984
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστοµερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατµών - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14016-1
Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις -Καυστική 
µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο -Μέρος 1: 
Ορισµοί, απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14041
Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και 
πολυστρωµατικά καλύµµατα δαπέδου - Βασικά 
χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14063-1

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών 
διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14064-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 
ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή 
χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14190
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία -
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14195
Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα 
γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14209
Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο 
επενδεδυµένες µε χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14246
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14316-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14317-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14353
Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14411
Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση,
χαρακτηριστικά και σήµανση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14496
Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα 
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14566
Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα γυψοσανίδων - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14716
Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Κτιριακά έργα
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14782
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση,
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση -
Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14783

Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες για 
στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές 
επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και 
απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14843
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Κλίµακες

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14904
Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες 
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών -
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14933

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 
πλήρωσηςγια εφαρµογές πολιτικού µηχανικού -
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από 
διογκωµένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14934

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 
πλήρωσηςγια εφαρµογές πολιτικού µηχανικού -
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από αφρώδη 
εξηλασµένη πολυστερίνης (XPS) -Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14967
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα

υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14991
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Στοιχεία θεµελίωσης

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14992
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-1
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 1: ∆οκοί

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-4

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από 
διογκωµένη πολυοτερίνη

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15102
∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε

µορφή ρολλών και φύλλων
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1520
Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από 
σκυρόδεµα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15435

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή 
ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και 
επίδοση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15498
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια

ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15824
Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά 
επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1873
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -
Μεµονωµένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1
Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 438-7

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης 
(HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες 
ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) -
Μέρος 7: Συµπαγή πολύστρωµα και σύνθετα 
πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές 
επενδύσεις τοίχων και οροφών

Κτιριακά έργα



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 490
Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα για

επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων -
Προδιαγραφές προϊόντος

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 492
Πλακίδια από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα -
Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 494
Σχηµατοποιηµένες πλάκες από ινοτσιµέντο και 
εξαρτήµατα - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι 
δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 516
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -
Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - ∆ιάδροµοι 
επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 517
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -
Άγκιστρα ασφαλείας

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 520
Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 534
Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 544
Ασφαλτικές πλάκες µε ενίσχυση από ορυκτό ή/και 
συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και 
µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-6
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: 
Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας 
- Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες 
ανάρτησης και στηρίγµατα

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-2
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας 
- Μέρος 2: Υπέρθυρα

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-3
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας 
- Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγµα οπλισµού οριζόντιων 
αρµών.

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 13245-2

Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο 
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές 
εφαρµογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC 
- UE για τελειώµατα εσωτερικού και εξωτερικού 
τοιχώµατος και οροφής

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14303

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) -
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14304

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό 
ελαστοµερούς (FEF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14305

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14306

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14307

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό 
πολυοτερίνης (XPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14308

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό 
κτίρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις -Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό 
πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό 
αφρό (PIR) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14309

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη 
πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14313

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου 
(PEF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14314

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14963
Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες 
από πλαστικό υλικό µε ή χωρίς ορθοστάτες - 
Ταξινόµηση απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-2

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από 
σκυρόδεµα

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-3

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από 
άργιλο

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15599-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15600-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα

διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1
Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - 
Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-4

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι 
παράδοσηςγια χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και 
χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δοµικές 
χρήσεις

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-5

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για 
ράβδους, χονδροσύρµατα, σύρµατα, διατοµές και 
στιλπνά προϊόντα για δοµικές χρήσεις

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10210-1
Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική κατεργασία 
εν θερµώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους 
χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1

Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών 
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους και 
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών
Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10343
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές χρήσεις 
- Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13479
Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν 
για πλήρωση µετάλλων και συλλιπάσµατα για 
συγκόλληση µε τήξη µεταλλικών υλικών

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15048-1
Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσηςχωρίς

προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μεταλλικές 
κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15088
Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά 
προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες 
ελέγχου και παράδοσης

Μεταλλικές 
κατασκευές

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1
Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουµίνιο -
Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της

συµµόρφωσης των δοµικών στοιχείων

Μεταλλικές 
κατασκευές

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250
Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για

προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία µε διάτρητη

µεταλλική πλάκα συναρµολόγησης

Ξύλινες κατασκευές

11 ΕΛΟΤ ΕΝ 14374
∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις

δοµικής ξυλείας - Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14080
Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία -
Απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14081-1
Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής 
διατοµής ταξινοµηµένη µε την αντοχή της -Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14545 Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14592
Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή -
Απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

4 ΕΛΟΤ 13055-2

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 
εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη 
σταθεροποιηµένα υλικά

Οδοποιία

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043
Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών

επιστρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων

περιοχών κυκλοφορίας οχηµάτων

Οδοποιία

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242
Αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε υδραυλικές 
κονίες, ή µη σταθεροποιηµένων για χρήση στα 
τεχνικά έργα και την οδοποιία

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε τα 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε γεωϋφάσµατα 
προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων σχετικών 
µε την κυκλοφορία οχηµάτων έργων

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος4: Κυλινδρικά 
εφέδρανα

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 
εξισορρόπισης

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7
Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα 
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12352
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας -Προειδοποιητικοί 
σηµατοδότες και σηµατοδότες ασφάλειας

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12368
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 
σηµατοδότες

Οδοποιία
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12676-1
Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1: 
Επίδοση και χαρακτηριστικά

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12966-1
Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες

µεταβαλλόµενων µηνυµάτων - Μέρος 1: Πρότυπο

προϊόντος

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-1
Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών -Μέρος 1: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-2
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές στρώσεις

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-3
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3: 
Μαλακά ασφαλτοµίγµατα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-4
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4: 
Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled Asphalt)

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-5
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5: 
Ασφαλτική σκυροµαστίχη

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-6
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6: 
Ασφαλτοµαστίχη

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-7
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7: 
Πορώδες ασφαλτόµιγµα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5
Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις

προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για

συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή 
εφέδρανα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-5
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 
εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-8
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Εφέδρανα 
οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13808
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 
γαλακτωµάτων

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13877-3
Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3: 
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε οδοστρώµατα 
από σκυρόδεµα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13924
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών -
Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής 
σκληρότητας

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14023
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε 
πολυµερή

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-1
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 1: 
Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-2
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 2: 
Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-3
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 3: 
Προδιαγραφέςγια προδιαµορφώµενα υλικά 
σφράγισης

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 1423
Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα 
επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 
αδρανή και µίγµατα αυτών

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14388
∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - 
Προδιαγραφές

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14399-1
Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για 
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1
Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών -Ανακλαστήρες 
οδοστρωµάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών 
επιδόσεων

Οδοποιία



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14695

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα 
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων 
γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών 
από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων -Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15050
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Στοιχεία γεφυρών

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15129 Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15258
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15322
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 
προδιαγραφών για διαλύµατα και ρευστοποιηµένα 
συνδετικά ασφαλτικών

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15381
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για 
χρήση σε οδοστρώµατα και ασφαλτοτάπητες

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15382
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδοµή 
συγκοινωνιακών έργων

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 523
Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από 
περιελιγµένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας

Οδοποιία

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 
Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες

Οδοποιία

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-2
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 
Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόµενα στοιχεία σήµανσης 
νησίδων

Οδοποιία

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-3
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 
Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά 
στοιχεία

Οδοποιία

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο 
σκυρόδεµα

Οδοποιία κλπ

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισµού

Οδοποιία κλπ

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσειςγια ιστούς 
φωτισµού από αλουµίνιο

Οδοποιία κλπ

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσειςγια ιστούς 
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο 
πολυµερές

Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338
Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339
Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα -Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής

Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340
Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής

Οδοποιία κλπ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13251

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση σε υπόγεια έργα, θεµελιώσεις και 
κατασκευών αντιστήριξης

Οδοποιία κλπ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13252

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση σε 
συστήµατα αποστράγγισης

Οδοποιία κλπ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342
Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Οδοποιία κλπ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12271 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12273 Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12794
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Πάσσαλοι θεµελίωσης

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο και 
µηχανισµούς χρονο - καθυστέρησης

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες 
ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερµού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 4: 
Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-1
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε

εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές

φωλιές µε ηµιάκαµπτο σωλήνα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πρεσσαριστούς 
διακόπτες

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές 
διατάξεις ζύγισης

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
οτυστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές 
διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µη αυτόµατο 
ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους 
µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος4:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα

βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα πυρόσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επιλογή 
βαλβίδων υψηλής και χαµηλής πίεσης και των 
ενεργοποιητών τους σε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικά 
αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε

συστήµατα C02

Πυρασφάλεια



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς 
πυρανιχνευτές

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 1: Καταιονητήρες

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική 
βαλβίδα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 5:
Ανιχνευτές ροής νερού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα 
σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
για εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα

σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και

συντήρηση

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε 
σωλήνες - Μέρος 2 Συστήµατα µε επιπεδούµενους 
σωλήνες

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρικές 
διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µανόµετρα και 
πρεσσοστατικούς διακόπτες

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές 
διατάξεις ζύγισης

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές 
διατάξεις συναγερµού.

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες 
ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µη ηλεκτρικές 
διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους 
µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος4:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα

βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους

Πυρασφάλεια
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Κατασκευαστικός 
τοµέας

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες 
επιλογής υψηλής και χαµηλής πίεσης και των 
ενεργοποιητών σε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικό 
αδρανοποιηµένο µηχανισµό µε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε

συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 8:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για συνδέσµους

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9:
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς

πυρανιχνευτές

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 
1: Προδιαγραφή για πετάσµατα καπνού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεµιστήρες

απαγωγής θερµότητας

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 
3: Προδιαγραφή για µηχανισµούς απαγωγής 
καπνού και θερµότητας

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 
6: Προδιαγραφή για συστήµατα διαφορικής πίεσης - 
Σύνεργα εξαρτηµάτων

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 
10: Παροχές ενέργειας

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1
Μόνιµασυστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 1: Καταιονιτήρες

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική 
βαλβίδα

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 
Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερµού ξηρού τύπου

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 4: 
Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 5:
Ανιχνευτές ροής νερού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα 
σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 
για εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα

σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και

συντήρηση

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 ∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού Πυρασφάλεια



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
2: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
3: Ηχητικές διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
4: Εξοπλισµός παροχής ισχύος

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

5: Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανιχνευτές
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
7: Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές που 
λειτουργούν µε διάχυτο φως, δέσµη φωτός ή 
ιονισµό

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
10: Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί ανιχνευτές

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
11: Εκκινητές χειρός

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευτές που 
λειτουργούν µε ακτίνα φωτός

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
17: Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
21: Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού και 
σηµάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη 
σφαλµάτων

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος 
25: Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-16
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

16: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων συναγερµού

µε φωνή

Πυρασφάλεια

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-24
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

24: Μέρη συστηµάτων συναγερµού µε φωνή -
Μεγάφωνα

Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101-7
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 
7: ∆ιατοµές αγωγών καπνού

Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101-8
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 
8: ∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού

Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15650 Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές διατάξεις

συναγερµού

Πυρασφάλεια

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13250
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόµων

Σιδηροδροµικά

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 1279-5
Υαλοςγια δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών 
υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης

Υαλουργικά

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14179-2

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-
ριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και

κατεργασµένη µε Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση

της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14321-2

Υαλοςγια δοµική χρήση - Θερµικά σκληρυµένη 
ύαλος ασφαλείας µε βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - 
Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος

Υαλουργικά

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14449

Υαλος για δοµική χρήση - Ύαλος πολλαπλών 
στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών 
στρώσεων - Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1036-2

Ύαλος δοµικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο

γυαλί µε επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση -
Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης, πρότυπο

προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2
Υαλοςγια δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και 
επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1096-4
Υαλοςγια δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος -Μέρος 
4: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-2
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-2
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο -
πυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13024-2
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη 
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14178-2
Υαλοςγια δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε βάση 
πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1748-1-2
Υαλοςγια δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - 
Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1748-2-2
Υαλοςγια δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα -
Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραµικά -Αξιολόγηση της

συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-2:
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο -
πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 572-9
Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13253

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και 
σχετικών µε αυτά προϊόντων σε συστήµατα ελέγχου 
εξωτερικής διάβρωσης

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13254

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και φραγµάτων

Υδραυλικά έργα



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή καναλιών

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων 
κατασκευών

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων 
κατασκευών

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10224

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για 
τη µεταφορά υδατικών υγρών 
συµπεριλαµβανοµένου του ύδατοςγια κατανάλωση 
από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10255
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων -Τεχνικοί 
όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10311
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων για τη

µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10312

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες 
µεταφοράς υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου 
του ύδατοςγια κατανάλωση από τον άνθρωπο - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13101
Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, 
σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13361
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή

δεξαµενών και φραγµάτων

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13362
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή

αυλακιών

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13491
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγµατος υγρών 
στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων

Υδραυλικά έργα

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13492
χαρακτηριστικό για χρηση στην κατασκευή χώρων 
απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθµών µεταφοράς 
ή δευτερεύουσας αποθήκευσης

Υδραυλικά έργα

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13493
χαρακτηριστικό για χρηση στην κατασκευή χώρων

αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1433

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας

πεζών και οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και

απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14680
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών 
σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14814
Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση -Προδιαγραφές

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14844
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -
Οχετοί ορθογωνικής διατοµής

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκυρόδεµα 
άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1917
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από

σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες

χάλυβα

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 295-10
Εφυαλωµένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήµατα και

σύνδεσµοι τους για αποχετεύσεις και υπονόµους -
Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 588-2
Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και 
αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και 
θυρίδες επίσκεψης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 598
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια,
εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για εφαρµογές

αποχέτευσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Υδραυλικά έργα

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή Υδραυλικά, Λιµενικά

16 ETAG 001
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα -
Παραρτήµατα Α και Β

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα -
Παράρτηµα С

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-1
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα -
Μέρος 1: Γενικότητες

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-2
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεµα - 
Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόµενα µε 
δυναµόµετρο

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-3
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα -
Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλής

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-4
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - 
Μέρος 4: αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης 
παραµόρφωσης

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-5
Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα -
Μέρος 5: Ενσωµατωµένα αγκύρια

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-6
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - 
Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη 
δοµικές εφαρµογές

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 002-1
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - 
Μέρος 1: Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγµατα

Κουφώµατα

16 ETAG 002-2
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε 
σφραγιστικά - Μέρος 2: Συστήµατα αλουµινίου µε 
επίστρωση

Κουφώµατα

16 ETAG 002-3
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά 
Μέρος 3: Συστήµατα µε ενσωµατωµένη θερµοφραγή 
στη διατοµή

Κουφώµατα

16 ETAG 003
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους για 
διαγωριστικά εσωτερικών χώρων

Κτιριακά έργα

16 ETAG 004
Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε εξωτεοικό 
επίχρισµα - ETICS

Κτιριακά έργα

16 ETAG 005
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής 
επάλειψηςγια στεγάνωση δωµάτων

Κτιριακά έργα

16 ETAG 006
Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων 
µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων

Κτιριακά έργα

16 ETAG 007
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κτίρια 
µε ξύλινο σκελετό

Ξύλινες κατασκευές



ΚΩ∆. 
ΦΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

16 ETAG 008
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασµένες κλίµακες.

Κτιριακά έργα

16 ETAG 009

Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα µε 
συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογηθέντα 
συστήµατα, τοποθετούµενα σε διάτρητα στοιχεία ή 
πετάσµατα µονωτικών υλικών και σε ορισµένες 
περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα.

Κτιριακά έργα

16 ETAG 010 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
αυτοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών

Κτιριακά έργα

16 ETAG 011
Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε 
βάση το ξύλο

Ξύλινες κατασκευές

16 ETAG 012
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασµένο δοµικό 
στοιχείο

Κτιριακά έργα

16 ETAG 013
Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα 
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές

Οδοποιία

16 ETAG 014
Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών 
συστηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό 
επίχρισµα.

Κτιριακά έργα

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες κατασκευές

16 ETAG 016-1
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα -Μέρος 
1: Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 016-2
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα -Μέρος 
2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων 
ελαφρών πετασµάτων για χρηση σε στεγες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 016-3

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα -
Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων

αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για χρήση

σε εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες

επενδύσεις

Κτιριακά έργα

16 ETAG 016-4

Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα -Μέρος 
4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων 
ελαφρών πετασµάτων για χρηση σε εσωτερικούς 
τοίχους και οροφές

Κτιριακά έργα

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια

16 ETAG 018-4
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος4: Προϊόντα και

εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για

πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και τάπητες

Πυρασφάλεια

16 ETAG 019
Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση

το ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη
Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-1
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 1: Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-2

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε

σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση

σε συνήθη σκυροδέµατα

Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-3

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε

σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για χρηση

σε συµπαγή τοιχοποιία

Κτιριακά έργα
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
τοµέας

16 ETAG 020-4

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για χρήση

σε τοιχοποιία µε διάτρητα τούβλα

Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-5

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε

σκυρόδευα και τοιχοποιία σε µή φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για χρήση

σε αυτόκλειστο σκυρόδεµα και προσαρτήµατα Α, Β,
και Γ

Κτιριακά έργα

16 ETAG 021-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά

αποθηκών ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1:
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για

κατασκευή ψυχρών θαλάµων

ΗΛΜ

16 ETAG 021-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά

αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2:
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για τα

περιβλήµατα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών

ψυχρής συντηρησης

ΗΛΜ

16 ETAG 022
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων -
Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και I

Κτιριακά έργα

16 ETAG 022-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων -Μέρος

1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης µε ή χωρίς

προστασία

Κτιριακά έργα

16 ETAG 022-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

εξωτερική στενάνωση δωµάτων και τοίχων -Μέρος

2: Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

εύκαµπτα φύλλα

Κτιριακά έργα

16 ETAG 022-3

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

εξωτερική στεγάνωση δωµάτων και τοίχων -Μέρος

:2 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά µε

πλάκες εγγενώς στεγανοποιηµένες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα

16 ETAG 024
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα

Κτιριακά έργα

16 ETAG 025
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια

Κτιριακά έργα

16 ETAG 026-1
Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: 
Γενικότητες

Πυρασφάλεια

16 ETAG 026-2
Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: 
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς

Πυρασφάλεια

16 ETAG 026-3
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: 
Σφραγιστικά για ευθύγραµµες συνδέσεις και 
γεµίσµατα κενών

Πυρασφάλεια

16 ETAG 026-5
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 
Φράγµατα κοιλοτήτων

Πυρασφάλεια

16 ETAG 027
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προστασία από πτώσεις βράχων

Οδοποιία

16 ETAG 029
Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε 
τοιχοποιία. Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, 
Προσάρτηµα Γ

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 031-1
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 : 
Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 031-2
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 : 
Μόνωση µε προστατευτική επίστρωση

Κτιριακά έργα
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου
Κατασκευαστικός 
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16 ETAG 033
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά 
υγρής εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος 
γεφυρών

Οδοποιία

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία

16 ETAG018-2
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: 
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία 
χαλύβδινων στοιχείων

Πυρασφάλεια

16 ETAG018-3

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: 
Εξωτερικά επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε 
συµπαροµαρτούντα υλικά για εφαρµογές 
πυραντίστασης

Πυρασφάλεια
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