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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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

τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες 

περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 

εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 

περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της 

μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με 

το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 

μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για 

απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που 

περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 

δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. (πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Φ.Π.Α.)  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 

λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 

εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά 

στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 

Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 

βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από 

τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα 

στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 

δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα 



ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 

είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 

κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης 

των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 

απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 

ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 

εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα 

με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 

ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε 

άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 

κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 

εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 

θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά 

τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης 

φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των 

ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και 

χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 

ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, 

επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 

λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς 

και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την 

Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 

δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 

εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται 

προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 



Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου 

χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 

μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, 

οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 

προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 

βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 

χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 

για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις 

μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις 

εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 

τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 

αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες 

των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες 

κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που 

προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 

βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, 

εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 

ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 

ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 

Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 

τους από το Εργο.  



Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 

εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών 

ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 

εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 

δίκτυα  

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(γ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων,  

(δ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 

είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 

Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 

συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 

εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 

δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται 

για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 

μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων 

της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 

κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 

Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 

εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 

επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της 

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού 

σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η 

δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως 

κατασκευάσθηκε". 



1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 

καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 

τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του 

χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 

αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 

απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 

από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 

εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 

κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 

δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 

αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και 

οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί 

υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 

διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 

μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που 

οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 

Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 

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

όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 

δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 

όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από 

τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του 

Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους 

περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 



1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του 

συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 

δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

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

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
1.4 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 κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή 

είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 

προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου 

επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των 

συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 

λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και 

των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, 

κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 

επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και προσωπικό 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 πρόκειται 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  



1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι 

τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 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 

 



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

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται 

με λευκό τσιμέντο. 
 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) 

τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 

τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων 

αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 

78.12. 

 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε 

έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, 

με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 

78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους 

από το προβλεπόμενο στα 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο (20.02) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη 

διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:      Τρία  και εξήντα  λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     3,60 € 

   
 



ΑΡΘΡΟ 2Ο (22.10) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα  

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου 
σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και 
προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο 
τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
22.10.01  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

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

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:      Είκοσι οκτώ  

                  Αριθμητικώς:     28,00 € 

  

  

ΑΡΘΡΟ 3Ο (20.30)   Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά 

πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με 

την σταλία του αυτοκινήτου. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:      Μηδέν και ενενήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     0,90 

€

   

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο (10.07) Μεταφορές με αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο 

αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:      Μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά  

         Αριθμητικώς:     0,35 
€  

 
 ΑΡΘΡΟ 5Ο (20.20) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου 

(αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η 

προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 

μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 

διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με 

οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του 

θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη 

διατομών προ και μετά την επίχωση.  
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:      Δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     19,70 

€

      

 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο (32.01) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 

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,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο 

σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του 

σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για 
εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται 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  

 

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ενενήντα  

                  Αριθμητικώς:     90,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο (38.01) Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια 

κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών 

πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας 

αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά 

την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η 



εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 

που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δέκα τρία και πενήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     13,50 € 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο (38.02)  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα 

για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, 

περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή 

υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η 

εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 

που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     22,50 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο (38.03)  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, 

φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 

ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)". 
 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 

χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η 

εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών 

που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     15,70 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο (38.20)  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού 
σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 



δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση 
στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 

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

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

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

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

 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 



Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί 

τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται 

ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες 

ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός 

αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση 

και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών 

τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

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

 

 

Α) 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ένα και επτά λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     1,07 € 

  
 

Β) 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ένα και ένα λεπτό 

                  Αριθμητικώς:     1,01 € 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο  (Άρθρο Β-51)  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
 

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 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. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εννέα και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά:      9,50 

ΑΡΘΡΟ 12Ο (43.06) Επενδύσεις τοίχων με Λιθοδομές μιας ορατής όψης 
 

Επενδύσεις τοίχων με Λιθοδομές μιας ορατής όψης  από αργούς λίθους 
και των απαιτουμένων γωνιολίθων  μιάς ορατής όψεως και σε 
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το έδαφος ή βάσεων με ανωτάτη στάθμη 
πάνω από το μέσο υψόμετρο κάθε πλευράς μη υπερβαίνων τα 1, 50m, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 
43.06.02 Λιθοδομές για τοίχους  μιάς ορατής όψης με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 
ασβέστου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4312 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ογδόντα επτά 

 Αριθμητικά:      87,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο (43.21) Προσαύξηση τιμής λιθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4321  
 

Προσαύξηση τιμής λιθοδομών από αργούς λίθους και γωνιολίθων ανά 
2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους για δόμηση εξωτερικών υπέρ 
το ισόγειο τοίχων υπερκειμένων ορόφων.  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και εξήντα λεπτά  

 Αριθμητικά:      5,60 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο (45.01) Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου 
 

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των 
λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους 
με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των 
αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με 
κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε 
βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με 
λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

45.01.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου  
 



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501 
 

Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί 
(χονδροπελέκημα). 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εννέα  

 Αριθμητικά:      9,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο (79.55) Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες 

ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς 

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. 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δέκα τέσσερα 

 Αριθμητικά:      14,00 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο (79.09) Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση 

ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Επτά και ενενήντα  λεπτά 

 Αριθμητικά:       7,90 

  

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο (79.37)  Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με 
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
 

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου 

βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές 

πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος 

ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, 

σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-

02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή 

υλικά". 
 

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή 

μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά. 
  



Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Έντεκα και είκοσι  λεπτά 

 Αριθμητικά:       11,20 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο (79.49) Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 

50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας 

(επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης 

πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα 

πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 

"Θερμομονώσεις δωμάτων ".  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δέκα τρία και πενήντα  λεπτά 

 Αριθμητικά:       13,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο (Ν 79.47.01)  Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7934) 

 

Εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, με τυποποιημένο και 

πιστοποιημένο σύστημα που αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες τύπου 

εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης / πολυστυρόλης με συντελεστή λ=0.035 W 

/ (mK) ή μικρότερο, πάχους 7 cm σε όλη την επιφάνεια εκτός των εσωτερικών παρειών 

των λαμπάδων των κουφωμάτων που γίνεται με πάχος 2 mm, με όλα τα παρελκόμενα, 

όπως οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά 

τεμάχια πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, κόλλες και ακρυλικούς 

σοβάδες  

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται:  

1) η προετοιμασία της επιφάνειας, με την αποκατάσταση των προβληματικών σημείων 

με έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα καθώς και σταθεροποίηση της βασικής στρώσης 

με αστάρι σε περίπτωση αφαίρεσης σαθρού τελικού επιχρίσματος  

2) η τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού στήριξης με νεροσταλλάκτη στη βάση του 

κτηρίου για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών και η 

σφράγιση με κορδόνι αρμών και ειδική μαστίχη  

3) η εφαρμογή ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης στα ειδικά τεμάχια γωνιών 

του κτηρίου και ανοιγμάτων και κόλληση τους στην τοιχοποιία  

4) η εφαρμογή της παραπάνω κόλλας σε όλη την επιφάνεια στις θερμομονωτικές 

πλάκες για την κόλληση τους στην τοιχοποιία  

5) η μηχανική στήριξη των πλακών με τα ειδικά βύσματα  

6) οι ενισχύσεις των άκρων με τα ειδικά τεμάχια (ειδικά σταθερά ανισοσκελή 

γωνιόκρανα  



από PVC για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα γωνιόκρανα από PVC για 

τις εσωτερικές γωνίες του κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα από PVC με 

νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές, ειδικά υαλοπλέγματα 

ανοιγμάτων)  

7) η τοποθέτηση κόλλας και του υαλοπλέγματος (160 gr/m2) με αλληλοεπικάλυψη 

αυτού.  

8) η εφαρμογή του έτοιμου, ακρυλικού, υδαταπωθητικού, έγχρωμου τελικού σοβά, 

κατάλληλου για την διαμόρφωση λείων επιφανειών πάχους 1,5 mm κατ’ ελάχιστον, σε 

απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.  

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

κατασκευής.  

Όλη η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο και όλα τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο 

εγχειρίδιο ανάλογα του ολοκληρωμένου συστήματος μόνωσης του κελύφους του 

κτηρίου.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) για τυποποιημένο και πιστοποιημένο σύστημα 
 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα επτά  

                  Αριθμητικώς:     47,00 € 

  

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο (56.25) Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 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 καθώς και κλειδαριών.  

 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  

 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν πενήντα πέντε  

                  Αριθμητικώς:     155,00 

€  

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21Ο (Ν54.46) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 

 

  

 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια 

(περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα 

- πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από 

πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 

4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 

cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής 

τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε 

πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 

αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά 

και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση 

και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής 

κλειδαριάς και χειρολαβών,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

Ν 54.46.01  Τοποθετημένες σε υπάρχουσα μεταλλική κάσσα.   

 

  

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ενενήντα οκτώ 

                  Αριθμητικώς:     98,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο 

(Ν54.20.1.1)  

Πόρτες - Παράθυρα  Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλoστάσια ξύλινα 
συνήθη ανοιγο/ανακλινόμενα , μονόφυλλα ή πολύφυλλα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5421  100,00%  

 

 Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των 

ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 



- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ 

καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά 

τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή 

κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης 

αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο 

πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα 

διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο 

υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων 

μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή 

ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν 

ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), 

- Οί ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με 

ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών 

και λοιπών εξαρτημάτων, 

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 

mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) 

και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής 

και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που 

αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο 

άρθρο,  

β) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των 

διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. 

Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 

προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος 

στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων από ξυλεία Meranti, μασίφ – 

τρικολλητή αντικολλητή ξηραντήριου με συνδυασμό φυσικής και τεχνητής 

ξήρανσης, ανοιγο/ανακλινόμενα μονόφυλλα ή πολύφυλλα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-

00 «Ξύλινα κουφώματα», σε προφίλ πάχους (90mm), κάσσωμα και φύλλο 

διατομής 70 x 80 mm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσι) 80 x 80 

mm για φεγγίτη με νεροχύτη, με ή χωρίς πηχάκια για διπλούς υαλοπίνακες, 

νεροσταλάκτη στην κάτω τραβέρσα των υαλοστασίων (παράθυρο) για την 

εκροή του νερού, περβάζια εξωτερικά 25 x 11 mm και αρμοκάλυπτρα 

εσωτερικά 68 x 13 mm, τριπλό λάστιχο στεγανοποίησης, 2 στο φύλλο 

περιμετρικά & 1 στην κάσα καθώς και λάστιχο στο κατωκάσι με 

θερμοδιακοπή των μπαλκονοπορτών και Εξωπορτών για άριστη 



αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα, ηλεκτροστατική βαφή, μηχανισμό 

ανοιγόμενης & ανακλινόμενης κίνησης στο 2ο φύλλο των δίφυλλων και 

πόμολο ασφαλείας χρώματος μπρονζέ ή γραφίτη. 

Χωρίς εξώφυλλα με εξωτερική σιδεριά ασφαλείας σχεδίου σύμφωνα με τη 

μελέτη.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). Υαλοστάσια ανοιγο/ανακλινόμενα , 

μονόφυλλα ή πολύφυλλα 

  
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Διακόσια εξήντα   
 Αριθμητικώς: 260,00      

 

 

 

 

  

ΑΡΘΡΟ 23Ο (54.40) Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1  
 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία Meranti, μασίφ – τρικολλητή 

αντικολλητή ξηραντήριου με συνδυασμό φυσικής και τεχνητής ξήρανσης, 

ανοιγόμενη δίφυλλη η μονόφυλλη  οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, 

σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 «Ξύλινα κουφώματα», 

σε προφίλ πάχους (90mm), κάσσωμα και φύλλο διατομής 70 x 80 mm, με  

ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσι) 80 x 80 mm  αρμοκάλυπτρα εσωτερικά 

68 x 13 mm, τριπλό λάστιχο στεγανοποίησης, 2 στο φύλλο περιμετρικά & 

1 στην κάσα καθώς και λάστιχο στο κατωκάσι με θερμοδιακοπή των 

μπαλκονοπορτών και Εξωπορτών για άριστη αεροπερατότητα και 

υδατοστεγανότητα, ηλεκτροστατική βαφή, μηχανισμό ανοιγόμενης 

κίνησης στο 2ο φύλλο των δίφυλλων και πόμολο 

ασφαλείας χρώματος μπρονζέ ή γραφίτη. 

                   Σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 

κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, 

τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας 

τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

Ν54.40.02 Σε κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2 

  
ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι   
 Αριθμητικώς: 320,00      

 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο (76.27) Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 



Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί 

ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, 

βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο 

κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 
 

76.27.02 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 

5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πενήντα τέσσερα 

                  Αριθμητικώς:     54,00 € 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  25Ο  (64.10) Σιδηρά κιγκλιδώματα από περίφραξης σιδηροσωλήνες μαύρους 

                    Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 6412 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση απλού κιγκλιδώματος περίφραξης  από 

σιδηροσωλήνες μαύρους, αποτελούμενο από δύο οριζόντια τμήματα Φ 2’’ 

(άνω και κάτω), ορθοστάτες ανά τρία μέτρα  Φ 2,50’’,  οι οποίοι 

εγκιβωτίζονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και από ενδιάμεσους  

Φ ¾’’σιδηροσωλήνες σε απόσταση 12 cm μεταξύ τους , με όλα τα 

αναγκαία ειδικά κοχλιωτά τεμάχια (σύμφωνα με τα σχέδια της 

υπηρεσίας). Με ελαιοχρωματισμό σε δύο στρώσεις (μίνιο) καθώς και 

εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωματισμού 

(συμπεριλαμβανομένων και των υλικών βαφής).  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο περίφραξης (m2) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα εννέα  

                  Αριθμητικώς:     39,00 € 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  26Ο (Ν64.10) Συρόμενη μεταλλική θύρα  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6412 

 

                  Κατασκευή και τοποθέτηση συρόμενης μεταλλικής θύρας εμβαδού από 

6,00 έως 12,00 Μ2 απλού κιγκλιδώματος  από οριζόντια τμήματα και 

ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2’’και Φ ¾’’, με όλα τα  

αναγκαία ειδικά κοχλιωτά τεμάχια σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας 

και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή βαφή σε δύο 

στρώσεις (μίνιο) καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού 

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).  

                  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατασκευή της σιδηροτροχιάς κύλισης με 

τους απαραίτητους μηχανισμούς (ράολα) κύλισης. 



 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ογδόντα  

                  Αριθμητικώς:     80,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ  27Ο (62.61) Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

 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) 
 

62.61.02  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς 
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριακόσια τριάντα πέντε  

                  Αριθμητικώς:     335,00 € 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ  28Ο (62.24) Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή 

χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από 

ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες 

νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από 

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια 

στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες 

ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 

παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 



 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πέντε και εξήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     5,60 € 

   
ΑΡΘΡΟ  29Ο (72.47) Αρμοκάλυπτρα  

 

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με 

αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας 

μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικό 

τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία 

εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και 

πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές 

ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως.  
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου 
 

 

72.47.02 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πέντε έξη  

                  Αριθμητικώς:     56,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30Ο (71.36)  Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136  
 

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση 

λασπώματος, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, 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", σε δυο 

στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού 

μέσου πάχους 15 mm,  
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο 

μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτώ και σαράντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:     8,40 € 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο (31.02) Γαρμπιλοδέματα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207  
 

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, 

παντός είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και 



μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και 

μεταφορά σκυροδέματος". 

 

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 

ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις 

προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση 

της άνω στάθμης,  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

31.02.02  Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδομήντα οκτώ 

                  Αριθμητικώς:     78,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 32ο (73.16)  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 

 

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) 

 

73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Δέκα τρία και πενήντα 

                  Αριθμητικώς:      13,50 € 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο (Ν53.01.02) Κατασκευή σκελετού ξύλινου δαπέδου (παρκέ)   

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5302  

 

Αναλυτικά θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες: 

1)  Τοποθέτηση τάκων έδρασης από τάβλες λευκής ξυλείας (ερυθρύλατη) 

πάχους 2,50 cm και διαστάσεων 12 Χ 12 cm σε κάναβο 0,50 Χ 0,50 m σε 

όλη την επιφάνεια χωρίς οι τάκοι να καρφώνονται στο δάπεδο. Κάτω από 

τα τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν ομοαξονικά κομμάτια από 

σκληρό PVC πάχους 2 mm τέσσερα τον αριθμό προκειμένου να καλυφτούν 

οι υψομετρικές διαφορές.  

Οι διαστάσεις των κομματιών του σκληρού PVC  θα είναι 20 Χ 20 η 25 Χ 

25 cm. 

Σε περίπτωση που θα τοποθετηθούν πτυσσόμενες κερκίδες η υπόβαση θα 

ενισχυθεί με πρόσθετα τακάκια διαστάσεων 12Χ12Χ2,50cm  

2)  Πάνω στα τακάκια και κάθετα στο μεγάλο άξονα της αίθουσας θα 

καρφωθούν με 4 καρφιά η κάθε μία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες  από 



λευκή ξυλεία (ερυθρυλάτη) μήκους 48cm πλάτους 12cm  και πάχους 

2,50cm. 

3)  Πάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της 

αίθουσας  και στη μέση των αποστάσεων μεταξύ των δύο τακακίων θα 

καρφωθούν με δύο καρφιά για κάθε σημείο διασταύρωσης, τάβλες από 

λευκή ξυλεία  πλάτους 12 cm και πάχους 2,50 cm σε πεσσοειδή διάταξη 

(STYLE ANGLAIS). 

4)  To πέτσωμα με  τάβλες από λευκή ξυλεία  πλάτους 12 cm και πάχους 

2,50 cm θα  καρφωθεί κάθετα στο μεγάλο άξονα της αίθουσας της 

αίθουσας, πάνω στην προηγούμενη στρώση με δύο καρφιά σε κάθε 

διασταύρωση με τρόπο ώστε να τοποθετηθούν  και αυτές σε πεσσοειδή 

διάταξη (STYLE ANGLAIS). 

Η όλη κατασκευή του σκελετού θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα σχέδια 

και την τεχνική περιγραφή  της μελέτης και τις απαιτήσεις του τεύχους ΕΞ-

ΥΑ-ΔΑΠ 4 της ΓΓΕ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφανείας (m2) 

  

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι  πέντε 

                  Αριθμητικώς:     25,00 € 

ΑΡΘΡΟ 34ο  (Ν53.01.01) Κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση παρκέτων. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5302  
 

Κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση παρκέτων πάνω στο σκελετό της υποδομής του 

δαπέδου παράλληλα προς το μεγάλο άξονα της αίθουσας, με πεσσοειδή διάταξη 

(ANGLAIS). 

Όλα τα παρκέτα που θα χρησιμοποιηθούν και πριν από την τοποθέτησή τους θα 

περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και 

εντομοκτόνο υγρό και στην συνέχεια αφού μείνουν τέσσερες τουλάχιστον ημέρες για 

να στεγνώσουν θα περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες με αστάρι βερνικιού 

πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού. 

Αποδεκτά είδη, ποιότητα και διαστάσεις ξυλείας παρκέτων θα είναι αυτά που 

αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική προδιαγραφή της μελέτης. 

Όλη η εργασία θα εκτελεσθεί  επακριβώς όπως αναφέρεται   στην Τεχνική Περιγραφή 

της Μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των απαιτουμένων υλικών 

στον τόπου του έργου και η απαιτούμενη εργασία για την κατασκευή των λωρίδων 

παρκέ, την τοποθέτηση, στερέωση των λωρίδων πάνω στο σκελετό του δαπέδου, η 

εργασία για το τρίψιμο της επάνω επιφανείας του παρκέ, με ειδική μηχανή προκειμένου 

να δημιουργηθεί λεία και επίπεδη επιφάνεια σύμφωνα με την DIN 18032, το 

βερνίκωμα του παρκέ με βερνίκι διαρκείας αντιθαμβωτικό, αντιολισθηρό σε τρείς 

στρώσεις και τα υλικά και η εργασία γραμμογράφησης των προβλεπομένων γηπέδων. 

Σημειώνεται ότι η όλη εργασία πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή της μελέτης και τις απαιτήσεις του τεύχους ΕΞ-ΥΑ-ΔΑΠ 4 της ΓΓΕ. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφανείας (m2) 

  

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα  πέντε 

                  Αριθμητικώς:     45,00 € 

 



 
ΑΡΘΡΟ 35ο( 53.50) Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 

 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους 
τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα 
και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και 
οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των 
γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα 
ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-
αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα 
για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως 
τοποθετημένα. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 

53.50.03 Από ξυλεία τύπου δρυός 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτά και τριάντα 

                  Αριθμητικώς:     7,30 € 

 
ΑΡΘΡΟ 36ο(Ν 61.23) Διάτρητη γωνιακή Διατομή 

 

Διάτρητη γωνιακή Διατομή εξαερισμού και προστασίας διαστάσεων 70/100 
mm και πάχους 1,20 mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα, τοποθετημένη 
περιμετρικά στις απολήξεις του δαπέδου. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και 
μικροϋλικών, η μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.   
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Έντεκα  

                  Αριθμητικώς:     11,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 37ο (78.30) Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

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 

78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:      25,90 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 38ο (78.51)  Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου πλάτους 225 

mm, πάχους 0,45 mm και μήκους έως 6,00 m που στερεώνονται σε 

υπαρχοντα κλειστό ή εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.  
 

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 σε εμφανή σημεία (αρμοί, πέρας 

ψευδοροφής κ.λπ.), ειδικών τεμαχίων από προβαμμένη στραντζαριστή 

λαμαρίνα πάχους 1,0 mm οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)  

γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων λωρίδων από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο πάχους 0,45 mm, οιουδήποτε σχεδίου.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Πενήντα και πενήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:      50,50 € 

 

  

 
ΑΡΘΡΟ 39ο (75.36) Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m 

 

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με 

φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού 

μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα 

τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής 

των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 

Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 

75.36.01 Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm  



 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:     33,50 € 

 
ΑΡΘΡΟ 40ο (75.31)  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 

 

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) 
 

 

75.31.04 Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο 

πάχους 3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534  
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Ενενήντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:      95,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 41ο (77.15) Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων".  
 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των 

ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με 

κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού 

μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Ένα και εβδομήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:      1,70 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 42ο (77.80) Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 



Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς 

χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο 

διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων 

του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και 

εργασία. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Εννέα 

                  Αριθμητικώς:      9,00 € 

 

  

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Δέκα και δέκα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:      10,10 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 43ο (77.20)  Αντισκωριακές βαφές 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της 

επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

77.20.01 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού 

βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή 

τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 
 

 

 Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα 

αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο 

ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το 

φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του 

Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της 

σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 

μικρά.  
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Δύο και είκοσι λεπτά 

                  Αριθμητικώς:      2,20 € 

  
ΑΡΘΡΟ 44ο (77.55) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 



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) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Έξη και εβδομήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:      6,70 € 

 
ΑΡΘΡΟ 45ο (77.71)Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως 

νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  
 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, 

ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή 

υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

77.71.03 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα 

δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:      15,70 € 

 

ΑΡΘΡΟ 46ο (77.71) Μπασκέτα τοίχου προδιαγραφών F.I.B.A. με δυνατότητα 

ανάκλησης με       

                  χειροκίνητο  μηχανισμό προς την οροφή. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση  μπασκέτας αποτελούμενης από την φέρουσα 

κατασκευή η οποία αποτελείται από ένα κεντρικό κοιλοδοκό διατομής 

100x100x4mm ο οποίος στο πίσω μέρος προς τον τοίχο καταλήγει σε 

σχήμα U με άνοιγμα 100cm. Το σχήμα U είναι κατασκευασμένο  από 

κοιλοδοκό 100x40x3mm . Ένας μεταλλικός άξονας διατομής Ø20mm 

διαπερνάει το σχήμα U καταλήγοντας στις άκρες του σε δύο φλατζωτά 

μαντεμένια έδρανα με ρουλεμάν & γρασαδόρο που με την σειρά τους 

βιδώνονται σε μεταλλική βάση σχήματος H. Η βάση κατασκευάζεται από 

κοιλοδοκό 100x40x4mm και στερεώνεται μόνιμα και σταθερά στην 

τοιχοποιία με ντίζες περαστές διατομής Ø20mm. Η ανάκληση της 

μπασκέτας επιτυγχάνεται με τα δυο έδρανα και τον άξονα που επιτρέπουν 

την ανάκληση της μπασκέτας προς την οροφή. Χρησιμοποιείται ένα 

κεντρικό  συρματόσχοινο πάχους 5mm από την φέρουσα κατασκευή 

ακριβώς πίσω από το ταμπλό και μέσω ενός ραουλου που τοποθετείται 2-



3m πιο ψηλά από την φέρουσα κατασκευή , καταλήγει σε χειροκίνητο 

μηχανισμό με καστανιά και γρανάζι. 

Το ταμπλό στερεώνεται στο κάτω μέρος της κεντρικής δοκού και είναι 

διαστάσεων 180x105cm, με πλαίσιο από κοιλοδοκό 50x30x3mm, και 

κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 12mm. Το κρύσταλλο στερεώνεται με το 

πλαίσιο με ειδική μεταλλική γωνιά περιμετρικά. Φέρει στην κάτω πλευρά 

προστατευτικό από πολυουρεθάνη για την ασφάλεια των αθλούμενων. 

Το στεφάνι μπάσκετ είναι κατασκευασμένο με δυνατότητα  ανάκλησης  

μετά την εφαρμογή πίεσης μέσω ελατήριων. Αποτελείται από το δακτύλιο, 

ο οποίος είναι κατασκευασμένος από σωλήνα μασίφ Ø20mm με εσωτερική 

διάμετρο 45mm.. Ο δακτύλιος ηλεκτροσυγκολείται σε μια μεταλλική 

βαρέως τύπου διάταξη πάχους 5mm, η οποία από την πάνω πλευρά έχει 

πλάτος 15cm, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχουν τέσσερις οπές για την 

σύνδεση του με το ταμπλό. Εσωτερικά τοποθετούνται δύο ελατήρια τα 

οποία εξασφαλίζουν την ανάκληση μετά την πίεση βάρους 110kg. Ένα 

καπάκι κατάλληλο διαμορφωμένο πάχους 2mm από λαμαρίνα καλύπτει 

όλη την μεταλλική διάταξη. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Έντεκα χιλιάδες 

                  Αριθμητικώς:      11.000,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 47ο (Ν65.31) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ  ΒΟΛΛΕΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 

ΔΙΧΤΥ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΒΟΛΕΪ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ø120mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6531 

 
1) Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους ορθοστατών βόλεϊ   κατασκευασμένοι από 

profil  αλουμινίου διατομής Ø 120mm  με  πάχος 3mm και  εσωτερικές νευρώσεις για  

την  ενίσχυση της ακαμψίας  του profil. 

Το profil θα φέρει κατά μήκος  μια  εσοχή ώστε μέσα  σε  αυτήν να κινούνται οι 

μηχανισμοί του  ορθοστάτη. 

Αποτελούνται από δυο  τεμάχια μήκους 3m. 

Στο ένα τεμάχιο  τοποθετείται ο μηχανισμός  τάνυσης  του  συρματόσκοινου και 

αποτελείται από μια γαλβανισμένη  λάμα μήκους 100cm η  οποία  κινείται  εντός της 

εσοχής  του profile. 

Στην κάτω πλευρά  της λάμας τοποθετείται  σφιγκτήρας για να  ρυθμίζει την επιλογή  

του  ύψους.  

Στο πάνω μέρος  της λάμας συγκολλείται  μια διπλή γαλβανισμένη  λάμα που 

εσωτερικά  φέρει  ράουλο με λούκι  κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυαμίδιο                    

με χαρακτηριστικά  άριστη  αντοχή στη φθορά  και στη  διάβρωση, άριστη μηχανική, 

θερμική και  χημική  αντοχή. 

Ο μηχανισμός τάνυσης  τοποθετείται περίπου στη  μέση της γαλβανισμένης λάμας και 

αποτελείται  από ένα κοχλία  και ένα περικόχλιο ο  οποίος τοποθετείται μέσα  σε 

διαμορφωμένο κοιλοδοκό  ανοιχτό από την  μια  πλευρά. 

Στο περικόχλιο προσαρμόζεται  ένα άγκιστρο το  όποιο συγκρατεί το                   

συρματόσχοινο. Στο  κάτω μέρος του  κοχλία εφαρμόζει η  μανιβέλα μέσω  ενός 



βιομηχανικού σταυρού  που επιτρέπει την  κίνηση του περικοχλίου  και την αντίστοιχη 

τάνυση  του συρματόσχοινου του  διχτυού. 

Στο άλλο τεμάχιο  ορθοστάτη τοποθετείται μια  παρόμοια γαλβανισμένη λάμα με τα 

ίδια  χαρακτηριστικά  χωρίς όμως  την ύπαρξη του  μηχανισμού  τάνυσης. 

Οι βάσεις των ορθοστατών  είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα πάχους 2mm 

διατομής εσωτερικά Ø122mm  και ύψος 40cm. 

 

2) Προμήθεια σκάλας διαιτητού βόλεϊ  κατασκευάζεται από σωλήνα Ø33mm                    

ενισχυμένη με 4 σκαλοπάτια από το ίδιο υλικό και ένα πλατύσκαλο πλατφόρμας                    

από κόντρα πλακέ πάχους 21mm με αντιολισθητική επένδυση ώστε να μπορεί ο                 

διαιτητής να είναι σε οριζόντια θέση. 

Στην πίσω πλευρά της βάσης της έχει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της. 

Η όλη κατασκευή βάφεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το                    

χρώμα βαφής είναι επιλογής της υπηρεσίας. 

 

3) Προμήθεια και τοποθέτηση Ζεύγος Προστατευτικών για τους ορθοστάτες          βόλεϊ 

ύψους 2m. 

Θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό πάχους 5cm, το οποίο καλύπτει πλήρως 

τον ορθοστάτη. Επενδεδυμένο εσωτερικά και εξωτερικά με κάλυμμα                    PVC 

βάρους 650gr/m² και ταινία Velcro για την προσαρμογή και αναπροσαρμογή του. 

 

4) Προμήθεια και τοποθέτηση  διχτυού βόλεϊ αγώνων είναι προδιαγραφών F.I.V.B. με 

κλωστή nylon πάχους 3mm  και φάσα υφασμάτινη άσπρου χρώματος                   

περιμετρικά. 

Το πάνω μέρος φάσας έχει  πλάτος 7cm κα το υπόλοιπο 5cm. 

Για την τάνυση του διχτυού χρησιμοποιείται  συρματόσχοινο πάχους 4mm. 

Οι διαστάσεις του είναι  9,50 Χ 1,00 m. και το καρέ του διχτύου 10x10cm. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:       Χίλια τριακόσια 

                  Αριθμητικώς:      1.300,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 48ο (Ν73.96) Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων 

 

                 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων Πλάτους 42 εκ. ύψους 34 εκ.  

βάθος 44 εκ. με διπλό τοίχωμα στην πλάτη του καθίσματος. 

Η συναρμολόγηση θα γίνει σε 3 σημεία (2 πάνω με 2 ούπα 12 χιλ.+ 2 ροδέλες 

μεγάλης διαμέτρου + 2 στριφόνια 10 χιλ. στο κάθισμα, και 1 μπροστά με 1 ούπα 8 

χιλ. και μια βίδα 6 χιλ.) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε απ’ ευθείας στην 

κερκίδα, είτε σε μεταλλική βάση. 

Από Polypropylene Co-polymer,  κατάλληλο για καθίσματα κερκίδων / γηπέδων.  

Επί πλέον :  

Ultra Violet 915 (UV) προσθετικό masterbatch,  κατάλληλο  για  έκθεση σε  

εξωτερικές συνθήκες. 

Αντιστατικό προσθετικό masterbatch, κατάλληλο για μείωση συγκέντρωσης  

σκόνης στις επιφάνειες του καθίσματος. 

Flame Retardant (FR), masterbatch  βραδύκαυστο, υλικό που το κατατάσσει στην 



κατηγορία “δύσκολα αναφλέξιμα”, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, και σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα V2 ή 

Class1,αποδεκτά από την FIFA / UEFA   

Η κατασκευή θα γίνει με την μέθοδο injection moulding σύμφωνα με ποιοτικά 

standards ISO 9001. 

 

                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:       Δέκα και πενήντα 

                 Αριθμητικώς:      10,50 € 

 
ΑΡΘΡΟ 49ο Τραπέζι γραμματείας με προστατευτικό στρώμα 
 

                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

 

Προμήθεια τραπεζιού γραμματείας:  

 

Το κύριο δομικό  υλικό  κατασκευής του αποτελείται από  κοιλοδοκό με διατομή 

30x30x2mm. 

Το τραπέζι θα είναι  διαστάσεων,  μήκους 3000cm,  πλάτους 85cm και  ύψους 78cm. 

Στο επάνω μέρος  τοποθετείται μελαμίνη χρώματος  λευκού πάχους 16mm  και στη 

μπροστινή πλευρά  και στις δυο  πλαϊνές τοποθετείται αφρώδες προστατευτικό 

ασφαλείας  κατασκευασμένο από κόντρα  πλακέ πάχους 16mm επενδεδυμένο με 

αφρώδες  υλικό πάχους 5cm  και κάλυμμα από  συνθετική δερματίνη. 

Η όλη κατασκευή  βάφεται με τη  μέθοδο της ηλεκτροστατικής  βαφής πούδρας.  Στη  

βάση,  τέλος, υπάρχουν ειδικά  ελαστικά  πατήματα, τόσο για την σταθερότητα του 

πάγκου  όσο και για  τη μη καταστροφή  του ξύλινου δαπέδου.  

 

                       Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:       Εξακόσια πενήντα 

                 Αριθμητικώς:      650,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 50ο   Πάγκος αναπληρωματικών 
 

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
 

Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών δώδεκα θέσεων. 

Το κύριο δομικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω 

διατομών: 100 x 40 x 3 mm & 40 x 40 x 3 mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 

100 x 40 x 3 mm έχει επιλεγεί για να δημιουργηθεί η βάση του πάγκου, 

σχήματος ανάποδου ΄΄Τ΄΄, πλάτους βάσης 750 mm και ύψους 360 mm. 

Ο κοιλοδοκός με διατομή 40 x 40 x 3 mm χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία ενός ορθογωνίου πλαισίου στήριξης των καθισμάτων με 

πλάτος 240 mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Το μήκος των δύο παραπάνω στοιχείων ποικίλη ανάλογα με τον αριθμό 

των καθισμάτων που θέλουμε να φιλοξενηθούν στο πάγκο. 

Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιείται 

ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. 



Η όλη κατασκευή βάφεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής 

πούδρας. Το χρώμα βαφής είναι επιλογής του πελάτη. 

Στη βάση υπάρχουν ειδικά ελαστικά πατήματα, τόσο για την σταθερότητα 

του πάγκου, όσο και για τη μη καταστροφή του αθλητικού  δαπέδου. Τα 

καθίσματα είναι πλαστικά, με πλάτη  κατασκευασμένα από 

πολυπροπυλένιο, προδιαγραφές. 

Η  χρήση του πάγκου  γίνεται όπου υπάρχει  ανάγκη φιλοξενίας 

αναπληρωματικών  παιχτών  (ποδοσφαίρου,  καλαθοσφαίρισης  

πετοσφαίρισης κ.λ.π.) τόσο εσωτερικού όσο  και εξωτερικού  χώρου. 

                  Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:       Οκτακόσια  

                 Αριθμητικώς:      800,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 51ο   Πάγκος γραμματείας 

                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

Προμήθεια πάγκου γραμματείας έξη θέσεων. 

Το κύριο δομικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατομών: 100 

x 40 x 3 mm & 40 x 40 x 3 mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 100 x 40 x 3 mm έχει επιλεγεί 

για να δημιουργηθεί η βάση του πάγκου, σχήματος ανάποδου ́ ΄Τ΄΄, πλάτους βάσης 750 

mm και ύψους 360 mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40 x 40 x 3 mm χρησιμοποιείται για 

τη δημιουργία ενός ορθογωνίου πλαισίου στήριξης των καθισμάτων με πλάτος 240 

mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που αναφέρθηκε παραπάνω. Το μήκος των δύο 

παραπάνω στοιχείων ποικίλη ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων που θέλουμε να 

φιλοξενηθούν στο πάγκο. Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων 

χρησιμοποιείται ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. Η όλη κατασκευή βάφεται με τη 

μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το χρώμα βαφής είναι επιλογής του 

πελάτη. Στη βάση υπάρχουν ειδικά ελαστικά πατήματα, τόσο για την σταθερότητα του 

πάγκου, όσο και για τη μη καταστροφή του αθλητικού  δαπέδου. Τα καθίσματα είναι 

πλαστικά, με πλάτη  κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, προδιαγραφές. Η  χρήση 

του πάγκου  γίνεται όπου υπάρχει  ανάγκη φιλοξενίας αναπληρωματικών  παιχτών  

(ποδοσφαίρου,  καλαθοσφαίρισης  πετοσφαίρισης κ.λ.π.) τόσο εσωτερικού όσο  και 

εξωτερικού  χώρου. 

             

      Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:       Τετρακόσια  

                 Αριθμητικώς:      400,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 52ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 



 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννέα  

                  Αριθμητικώς:     9,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 53ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαπέντε  

                  Αριθμητικώς:     15,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 54ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 35mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαοκτώ 

                  Αριθμητικώς:     18,00 € 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 55ο Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 13mm, για μόνωση σωλήνων 
Φ22mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων Φ22mm με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους 
13mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Έξι  

                  Αριθμητικώς:     6,00 € 

 

 



ΑΡΘΡΟ 56ο Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 13mm, για μόνωση σωλήνων 
Φ28mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων Φ28mm με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους 
13mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτά  

                  Αριθμητικώς:     7,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 57ο Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 13mm, για μόνωση σωλήνων 
Φ35mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 
 

Θερμική μόνωση σωλήνων Φ35mm με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους 
13mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτώ  

                  Αριθμητικώς:     8,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 58ο Σωλήνας ύδρευσης θερμοκολλητός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 3ης 
γενιάς (PE 100) Φ42mm, πάχους 3mm, 10 Atm (SDR 11) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Σωλήνας ύδρευσης θερμοκολλητός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 
100) Φ42mm, πάχους 3mm, 10 Atm (SDR 11), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, δηλαδή 
σωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτά  

                  Αριθμητικώς:     7,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 59ο Σωλήνας ύδρευσης θερμοκολλητός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 3ης 
γενιάς (PE 100) Φ50mm, πάχους 3mm, 10 Atm (SDR 11) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 



Σωλήνας ύδρευσης θερμοκολλητός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 
100) Φ50mm, πάχους 3mm, 10 Atm (SDR 11), τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής, δηλαδή 
σωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτώ  

                  Αριθμητικώς:     8,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 60ο Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm 
διαμέτρου Φ 50mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 
διαμέτρου Φ50mm για 20°C, 6atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκατρία 

                  Αριθμητικώς:     13,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 61ο Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm 
διαμέτρου Φ75mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 
διαμέτρου Φ75mm για 20°C, 6atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαοκτώ 

                  Αριθμητικώς:     18,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 62ο Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm 
διαμέτρου Φ100mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 



 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 
διαμέτρου Φ100mm για 20°C, 6atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι δύο 

                  Αριθμητικώς:     22,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 63ο Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm 
διαμέτρου Φ125mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 
διαμέτρου Φ125mm για 20°C, 6atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι πέντε 

                  Αριθμητικώς:     25,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 64ο Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πιέσεως 6 atm 
διαμέτρου Φ160mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 
διαμέτρου Φ160mm για 20°C, 6atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή 
κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα 
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα 

                  Αριθμητικώς:     30,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 65ο Μηχανοσίφωνας πλαστικός από PVC διαμέτρου Φ20 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 9 



 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ20 cm αποχετεύσεως από PVC πλήρως 
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα έξι 

                  Αριθμητικώς:     36,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 66ο Μεταλλική τετράγωνη σχάρα 140X140 για σιφώνι 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 1 
 

Μεταλλική τετράγωνη σχάρα 140X140mm για σιφόνι αποχέτευσης πλήρως 
τοποθετημένο. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Έξι 

                  Αριθμητικώς:     6,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 67ο Υδρορροή από γαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα DN100 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Υδρορροή από γαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα DN100 μεσαίου τύπου για την 
απορροή των υδάτων στέγης και δωμάτων, κατακόρυφης τοποθέτηση, σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια στερέωσης και τα υλικά συνδέσεως καθώς και 
το αντίστοιχο ειδικό τεμάχιο για την στεγανή σύνδεση με το δώμα και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι δύο 

                  Αριθμητικώς:     22,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 68ο Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50m διαστ. 
30cmΧ40cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211 
 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50m διαστ. 30cmΧ40cm, με 
τοιχώματα κατασκευασμένα από ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα C12/16, πάχους 
12cm, πυθμένα στρωμένο με άοπλο σκυρόδεμα C12/16 ο οποίος φέρει εγκιβωτισμένο 
κομμάτι πλαστικού σωλήνα, ίδιας διατομής με την σωλήνωση εξόδου (και ως 
προέκταση της), κομμένο κατά μήκος δύο γενετειρών διαμετρικά αντίθετων, ώστε να 



διαμορφωθεί κοίλη επιφάνεια ροής των υγρών (έτσι ώστε ο πυθμένας των φρεατίων 
να μην βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη από αυτήν του κάτου μέρους της σωλήνωσης 
εξόδου), με επίχρισμα πυθμένα και πλευρικών επιφανειών φρεατίου με τσιμεντοκονία 
των 600kg τσιμέντου, δηλαδή εκσκαφή σε οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον 
του βάθους φρεατίου, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής 
σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ενεννήντα 

                  Αριθμητικώς:     90,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 69ο Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50m διαστ. 
50cmΧ60cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3211 
 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50m διαστ. 50cmΧ60cm, με 
τοιχώματα κατασκευασμένα από ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα C12/16, πάχους 
12cm, πυθμένα στρωμένο με άοπλο σκυρόδεμα C12/16 ο οποίος φέρει εγκιβωτισμένο 
κομμάτι πλαστικού σωλήνα, ίδιας διατομής με την σωλήνωση εξόδου (και ως 
προέκταση της), κομμένο κατά μήκος δύο γενετειρών διαμετρικά αντίθετων, ώστε να 
διαμορφωθεί κοίλη επιφάνεια ροής των υγρών (έτσι ώστε ο πυθμένας των φρεατίων 
να μην βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη από αυτήν του κάτου μέρους της σωλήνωσης 
εξόδου), με επίχρισμα πυθμένα και πλευρικών επιφανειών φρεατίου με τσιμεντοκονία 
των 600kg τσιμέντου, δηλαδή εκσκαφή σε οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον 
του βάθους φρεατίου, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής 
σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν δέκα 

                  Αριθμητικώς:     110,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 70ο Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος νιπτήρα, διαμέτρου Φ1/2 ins 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, 
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου Φ1/2 ins 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξήντα 

                  Αριθμητικώς:     60,00 € 

 

 



ΑΡΘΡΟ 71ο Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος AMEA, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος νιπτήρα, διαμέτρου Φ1/2 ins 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος AMEA, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε νιπτήρα, 
διαμέτρου Φ1/2 ins 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδοήντα 

                  Αριθμητικώς:     70,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 72ο Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος λουτήρα καταιονηστήρα Φ 1/2ins με σταθερό και κινητό 
καταιονηστήρα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού  - ψυχρού ύδατος, πλήρης, ντουζιέρας με συρόμενη 
ορειχάλκινη βέργα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2 ins  δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως με τηλέφωνο 2 θέσεων με τη βάση στήριξης του τηλεφώνου 
και με κώδωνα ντους Φ25, αυτοκαθαριζόμενα. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατό είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     120,00 € 

 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 73ο Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο 
πλύσεως και τα εξαρτήματα του 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πιέσεως, ευρωπαϊκού (καθήμενου) 
τύπου, κανονική με κάθισμα λευκό πλαστικό βαρέως τύπου και με επικαθήμενο 
καζανάκι πορσελάνης, ήτοι λεκάνη με το κάθισμα, καζανάκι και τα υλικά στερεώσεως, 
συνδέσεως  επί τόπου και εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται και η αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Φ100 για την αποχέτευση κάθε 
λεκάνης, όπως και η αντίστοιχη εύκαμπτη ΙΝΟΧ σωλήνα από τον μερικό συλλέκτη των 
WC έως το καζανάκι για την τροφοδοσία του με νερό και οι αντίστοιχοι γωνιακοί 
διακόπτες νερού ½”, τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 



 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν ογδόντα  

                  Αριθμητικώς:     180,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 74ο Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το 
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 

Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη, χαμηλής πιέσεως, ευρωπαϊκού 
(καθήμενου) τύπου, κανονική με κάθισμα λευκό πλαστικό βαρέως τύπου και με 
επικαθήμενο καζανάκι πορσελάνης, ήτοι λεκάνη με το κάθισμα, καζανάκι και τα υλικά 
στερεώσεως, συνδέσεως  επί τόπου και εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται και η αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Φ100 για την αποχέτευση κάθε 
λεκάνης, όπως και η αντίστοιχη εύκαμπτη ΙΝΟΧ σωλήνα από τον μερικό συλλέκτη των 
WC έως το καζανάκι για την τροφοδοσία του με νερό και οι αντίστοιχοι γωνιακοί 
διακόπτες νερού ½”, τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Διακόσια είκοσι  

                  Αριθμητικώς:     220,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 75ο Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιας θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 

Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, μιας θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη , διαστάσεων 
περίπου 0,70 Χ 0,50 m με την τυχόν αναλογούσα αρμοκαλύπτρα, με το διάτρητο 
κάλυμμα της οπής εκροής, από το ίδιο υλικό, δηλαδή ουρητήριο και υλικά στερεώσεως 
και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως 
στομίων. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ογδόντα  

                  Αριθμητικώς:     80,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 76ο Βαλβίδα έκπλυσης 3/4" ουρητηρίου (φλουσόμετρο) τύπου Dall 
εξωτερική αυτοκλιόμενη με φωτοκύτταρο 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Βαλβίδα έκπλυσης 3/4" ουρητηρίου (φλουσόμετρο) τύπου Dall εξωτερική 
αυτοκλιόμενη με φωτοκύτταρο, για όρθιο επίτοιχο ουρητήριο μιας θέσεως, δηλαδή 
βαλβίδα με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 



 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα  

                  Αριθμητικώς:     40,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 77ο Προστατευτικό παραπέτασμα ουρητηρίου από πλαστικό 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Προστατευτικό παραπέτασμα ουρητηρίου από πλαστικό, διαστάσεων περίπου 1,40m 
Χ 0,55 m, δηλαδή προστατευτικό ουρητηρίου με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα  

                  Αριθμητικώς:     40,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 78ο Νιπτήρας πορσελάνης κρεμαστός λευκός διαστάσεων 55Χ65 cm 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 
 

Νιπτήρας πορσελάνης κρεμαστός λευκός διαστάσεων 55Χ65 cm πλήρης με βαλβίδα 
χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 ¼ ins, στηρίγματα, 
χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος 
σε λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατό 

                  Αριθμητικώς:     100,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 79ο Νιπτήρας πορσελάνης κρεμαστός ΑΜΕΑ λευκός διαστάσεων 60Χ70 cm 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 
 

Νιπτήρας πορσελάνης κρεμαστός λευκός ΑΜΕΑ διαστάσεων 60Χ70 cm πλήρης με 
βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 ¼ ins, στηρίγματα, 
χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά 
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος 
σε λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατό είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     120,00 € 



 

 
ΑΡΘΡΟ 80ο Νεροχύτης ανοξείδωτος με δύο σκάφες, πλήρης 

  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 
 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, δύο σκαφών και στραγγιστήρι, διαστάσεων 
σκάφης περίπου 40Χ40X16cm, μήκους περίπου 1,30m, πλάτους περίπου 50cm 
πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, 
δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Διακόσια 

                  Αριθμητικώς:     200,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 81ο Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη, με καπάκι, δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     20,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 82ο Δοχείο υγρού σαπουνιού πλήρης, χρωμέ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Δοχείο υγρού σαπουνιού πλήρης χρωμέ, επίτοιχο, δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     35,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 83ο Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, χρωμέ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 

Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, χρωμέ, πλήρης επίτοιχος, δηλαδή  υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 



 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαπέντε 

                  Αριθμητικώς:     15,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 84ο Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36Χ48cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36x48cm, δηλαδή καθρέπτης, 
με δύο ή τέσσερεις κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εικοσιπέντε 

                  Αριθμητικώς:     25,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 85ο Καθρέπτης τοίχου ρυθμιζόμενος ΑΜΕΑ πάχους 4 mm μπιζουτέ 
διαστάσεων 65Χ50cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Καθρέπτης τοίχου ρυθμιζόμενος ΑΜΕΑ πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 65x50cm, 
δηλαδή καθρέπτης, με δύο στηρίγματα χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     45,00 € 

 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 86ο Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μήκους 60cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μήκους 60cm με στηρίγματα 
χρωμέ, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί  τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     35,00 € 

 



 
 
ΑΡΘΡΟ 87ο Σετ χειρολαβών AMEA 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Σετ χειρολαβών ΑΜΕΑ πλήρες με ένα σταθερό βραχίονα inox 60cm και έναν 
ανακλινόμενο βραχίονα inox 75cm με χαρτοθήκη για τη λεκάνη στο χώρο του WC 
ΑΜΕΑ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, με τα υλικά και μικροϋλικά επί  τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Διακόσια είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     220,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 88ο Ηλιακός  συλλέκτης, επιλεκτικού τύπου, συνολικής ενεργής επιφάνειας 
2,5m2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 24 
 

Ηλιακός συλλέκτης, επιλεκτικού τύπου, συνολικής ενεργής επιφάνειας 2,5m2, για την  
παραγωγή θερμού νερού χρήσης, πλήρης, με τα όργανα διακοπής (εξαεριστικά, 
ρυθμιστικές βάνες κλπ), πλήρως τοποθετημένος και συναρμολογημένος σε συστοιχία 
ηλιακών συλλεκτών, δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών, των βάσεων, των διαφόρων  
στηριγμάτων, υλικών συνδέσεων και μικροϋλικών, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα 
και δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και  κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τετρακόσι εξήντα 

                  Αριθμητικώς:     460,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 89ο Θερμαντήρας νέρου (μπόιλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 500 lt διπλής 
ενέργειας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 24 
 

Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), DIN 4803 χωρητικότητας 500 lt, διπλής ενέργειας, 
χωρητικότητας  500 lt και σύνδεση με λέβητα φυσικού αερίου παραγωγής ζεστού 
νερού και συγκρότημα ηλιακών συλλεκτών, κατακόρυφης διάταξης κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς από χαλυβδοελάσματα, συγκολλητά, εξ 
ολοκλήρου γαλβανισμένος θερμά  μετά  την  κατασκευή του, με εξωτερικη μόνωση 
πάχους 50 mm [SU 160-300] από υλικό άριστης ποιότητας χωρίς 
χλωροφθοράνθρακες (CFC), για πίεση λειτουργίας 10atm, πλήρης. Ο εναλλάκτης  του 
θερμαντήρα θα τροφοδοτείται με νερό από λέβητα, μέσω κυκλοφορητή κατάλληλης 
παροχής και μανομετρικού. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και 
ελέγχου της λειτουργίας του (θερμόμετρα, εμβαπτιζόμενους θερμοστάτες, βαλβίδες 
ασφαλείας, κλπ) καθώς και δύο ανόδια μαγνησίου, πλήρης. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
η πλήρης εγκατάσταση, δηλαδή θερμαντήρας και μικροϋλικά στον  τόπο  του  έργου 
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρης λειτουργίας. 



 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτακόσια 

                  Αριθμητικώς:     800,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 90ο Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού ηλεκτροκίνητος 3 
ταχυτήτων παροχής 4m3/h και μανομετρικού 18mΥΣ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 
 

Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού ηλεκτροκίνητος 3 ταχυτήτων παροχής 
4m3/h και μανομετρικού 18mΥΣ, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με 
φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:     Εξακόσια 

                  Αριθμητικώς:    600,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 91ο Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού ηλεκτροκίνητος 3 
ταχυτήτων παροχής 2,5m3/h και μανομετρικού 8mΥΣ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 
 

Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού ηλεκτροκίνητος 3 ταχυτήτων παροχής 
2,5m3/h και μανομετρικού 8mΥΣ, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με 
φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:     Τετρακόσια πενήντα 

                  Αριθμητικώς:    450,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 92ο Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
 

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας 
φέρουσας ικανότητας D ανάλογα την θέση τοποθέτησης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης 
αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση 
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 
 



 
                 Τιμή ενός χιλιόγραμμου (kg) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:     Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:    2,90 € 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 93ο Σιφόνι συλλογής ομβρίων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Σιφόνι συλλογής όμβριων βεράντας, με σχάρα, πλήρες, δηλαδή  προμήθεια  υλικών  
και μικροϋλικων, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, 
σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     35,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 94ο Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα) Φ100mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πώμα  καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα) Φ100mm, πλήρες, δηλαδή  προμήθεια  
υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου  του έργου και εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαέξι 

                  Αριθμητικώς:     16,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 95ο Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινος Φ1/2" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινος Φ1/2", πλήρες, δηλαδή  προμήθεια  
υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου  του έργου και εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκατρία 



                  Αριθμητικώς:     13,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 96ο Αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκα) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 1 
 

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή), χυτοσιδηρή, πλήρως  τοποθετημένη, 
δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου  του έργου και 
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πενήντα 

                  Αριθμητικώς:     50,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 97ο Συρμάτινη κεφαλή αερισμού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου μέχρι 10cm, πλήρως 
τοποθετημένη. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτώ 

                  Αριθμητικώς:     8,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 98ο Κρουνός εκροής (βρύση) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Κρουνός  εκροής  (βρύση) ορειχάλκινος, κοινός, διαμέτρου ½ ins, με τα μικροϋλικά, τα 
υλικά σύνδεσης και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δέκα 

                  Αριθμητικώς:     10,00 € 
 
 

ΑΡΘΡΟ 99ο Συλλέκτης γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα δικτύου ύδρευσης Φ100mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Συλλέκτης γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα δικτύου ύδρευσης Φ100mm, 6 
αναχωρήσεων, πλήρης κατασκευασμένος, μετά των στηριγμάτων και  των  
απαραιτήτων  μικροϋλικών,  πλήρως  εγκατεστημένος, δηλαδή   προμήθεια,  μεταφορά  



υλικών  και  μικροϋλικών  και            εργασία  εγκατάστασης,  σύνδεσης προς τα δίκτυα, 
δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία. 
 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Διακόσια πενήντα 

                  Αριθμητικώς:     250,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 100ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ.Διαμέτρου Φ15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτά  

                  Αριθμητικώς:     7,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 101ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου Φ18 mm πάχους τοιχώματος 1 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 1 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δέκα 

                  Αριθμητικώς:     10,00 € 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 102ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ.Διαμέτρου Φ22 mm πάχους τοιχώματος 1 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 



ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 1 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκατρία  

                  Αριθμητικώς:     13,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 103ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου Φ28 mm πάχους τοιχώματος 1 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαέξι 

                  Αριθμητικώς:     16,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 104ο Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου Φ42 mm πάχους τοιχώματος 1,20 
mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7 
 

Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά 
συγκολλήσεως, με τα ειδικά στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με 
εσωτερική επένδυση από λάστιχο και την βαφή, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, 
ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, βαφής και 
συνδέσεως Εξωτ. Διαμέτρου 42mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι δύο  

                  Αριθμητικώς:     22,00 € 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 105ο Θερμική μόνωση σωλήνων πάχους 9mm, για μόνωση σωλήνων 
Φ18mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 
 



Θερμική μόνωση σωλήνων Φ18mm με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους 
9mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     4,50 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 106ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 3/4" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκατέσσερα 

                  Αριθμητικώς:     14,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 107ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 1" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαέξι 

                  Αριθμητικώς:     16,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 108ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 1 1/4" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαέξι 

                  Αριθμητικώς:     18,00 € 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 109ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 1 1/2" 
 



Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     20,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 110ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 2" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι τέσσερα 

                  Αριθμητικώς:     24,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 111ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 2 1/2" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 1/2 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι έξι 

                  Αριθμητικώς:     26,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 112ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 3" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι οκτώ 

                  Αριθμητικώς:     28,00 € 
 
 

 



ΑΡΘΡΟ 113ο Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) 4" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 4 ins, πλήρης, με τα 
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα δύο 

                  Αριθμητικώς:     32,00 € 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 114ο Σύστημα αυτόματης πλήρωσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού δοχείου διαστολής,  διαμέτρου 
1/2", δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα δύο 

                  Αριθμητικώς:     42,00 € 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 115ο Έξοδος συλλέκτη ή διανομέα Φ106/Φ114mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 6 
 

Έξοδος με τον ανάλογο σ’ αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού 
νερού χρήσης από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN 
100, επιψευδαργυρομένη εν θερμώ  μετά  την κατασκευή, πλήρως εγκατεστημένη, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδοση σε λειτουργία. 
  
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πενήντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     55,00 € 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 116ο Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού σωληνώσεων νερού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 

Αυτόματη  βαλβίδα  με  πλωτήρα, εξαερισμού σωληνώσεων νερού,  διαμέτρου  
σπειρώματος ½ ins για πίεση λειτουργίας 10atm πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. 
Συμπεριλαμβάνονται   τα  υλικά  σύνδεσης, στερέωσης κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 



 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι πέντε 

                  Αριθμητικώς:     25,00 € 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 117ο Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 1" κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 
σειρά M 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 1" κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M, 
κατάλληλος για δίκτυα φυσικού αερίου και κοχλιοτόμηση (κοπή σπειρώματος) εξωτερ. 
διαμέτρου 33,7mm και πάχους 3,2mm, τοποθετημένος με όλα τα πιστοποιημένα υλικά 
και ειδικά τεμάχια συνδέσεως, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών 
εγκαταστάσεων καυσίμων αερίου και την μελέτη για την σύνδεση με το δίκτυο της 
εταιρείας παροχής αερίου, με τα ειδικά στηρίγματα, δηλαδή γαλβ. χαλυβδοσωλήνας, 
σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι δύο  

                  Αριθμητικώς:     22,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 118ο Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 2 1/2" κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 
σειρά M 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 2 1/2" κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M, 
κατάλληλος για δίκτυα φυσικού αερίου και κοχλιοτόμηση (κοπή σπειρώματος) εξωτερ. 
διαμέτρου 76,1mm και πάχους 3,6mm, τοποθετημένος με όλα τα πιστοποιημένα υλικά 
και ειδικά τεμάχια συνδέσεως, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών 
εγκαταστάσεων καυσίμων αερίου και την μελέτη για την σύνδεση με το δίκτυο της 
εταιρείας παροχής αερίου, με τα ειδικά στηρίγματα, δηλαδή γαλβ. χαλυβδοσωλήνας, 
σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα τέσσερα  

                  Αριθμητικώς:     34,00 € 

 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 119ο Σύνδεση με το δίκτυο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
 



Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Σύνδεση με το δίκτυο Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), όπου 
περιλαμβάνει τα πάγια τέλη σύνδεσης με νέο μετρητή της εταιρείας, τη μελέτη 
καυσίμου αερίου για την ενεργοποίηση της σύνδεσης, την εκπόνηση της μελέτης από 
τον ανάδοχο και την τελική έγκρισή της από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, πλήρης παραδοτέα και 
έτοιμη για κανονική λειτουργία.  

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννιακόσια  

                  Αριθμητικώς:     900,00 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 120ο Σύστημα ανίχνευσης φυσικού αερίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 
 

Σύστημα ανίχνευσης φυσικού αερίου το οποίο περιλαμβάνει: τo αυτόνομο αισθητήριο 
ανίχνευσης με τον πίνακα ελέγχου (με βαθμό προστασίας IP 54, με 2 εξόδους, 
διακόπτη Test, ενδείξεις LED, κατασκευασμένο κατά UNI-CE 70028, EN 50194, EMC 
89/336, LVD 73/23 με μπαταρία), με τη σειρήνα και τον φωτεινό επαναλήπτη καθώς 
και σύνδεση με τον ηλεκτρολογικό πίνακα και την ηλεκτροβαλβίδα η οποία σε 
περίπτωση διαρροής κόβει την παροχή του αερίου με την προμήθεια, πλήρως 
εγκατεστημένο μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριακόσια πενήντα  

                  Αριθμητικώς:     350,00 € 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 121ο Ηλεκτροβαλβίδα αερίου διαμέτρου 2 1/2 ins 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12 
 

Ηλεκτροβαλβίδα αερίου διαμέτρου 2 ½ ins με ελατήριο με θερμοκρασία λειτουργίας 
από -15 έως 60oC με μέγιστη πίεση λειτουργίας (MOP) 500mbar / 6bar, με υλικό 
κορμού από χυτό αλουμίνιο (UNI EN 1706), τάση ηλεκτρικού ρεύματος 12-24-110-230 
V, μέγιστου χρόνου απόκρισης 1sec, βαθμό προστασίας IP 65 και πιστοποιητικά PED 
Directive 97/23/EC, ATEX Directive 94/9/EC, Electromagnetic Compatibility Directive 
89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC, με το πηνίο και κάθε μικροϋλικό και 
εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 
προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού ερμάριου προστασίας της ηλεκτροβάνας 
αερίου από λαμαρίνα DKP, διαστάσεων 90 Χ 70 Χ 40cm με τις αντίστοιχες οπές 
διέλευσης σωλήνων, πλήρως μονωμένες από τον κίνδυνο διέλευσης νερού, με 
μεταλλική θυρίδα επίσκεψης κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, με τα στηρίγματά 
του, με κλειδαριά και κλειδί, βαμμένο σε δύο στρώσεις αντισκωριακού και δύο με 
βερνικόχρωμα πλήρες δηλ. πλήρως εγκατεστημένα μετά των υλικών και μικρουλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 



                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τετρακόσια  

                  Αριθμητικώς:     400,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 122ο Επίτοιχος λέβητας νερού θερμικής ισχύος 50 kW 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28 

Επίτοιχος λέβητας νερού,  θερμικής ισχύος 50kW, compact με ενσωματωμένο 
καυστήρα φυσικού αερίου, τεχνολογίας συμπυκνώσεως και inverter, με κυκλοφορητή, 
δοχείο διαστολής, με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 107%, εναλλάκτη θέρμανσης 
Al/Si, ευρείας περιοχή διαφορισμού από 25-100%, ελάχιστης κατανάλωση ρεύματος, 
συνοδευόμενος από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οδηγιών 92/42/ΕΕ, 
90/396/ΕΕ και το σήμα πιστότητας CE, με επικάλυψη αλουμινίου προστατευόμενη από 
κάλυμμα λαμαρίνας βαμμένο, με κιτ αερίου με διακόπτη ασφαλείας, τον πίνακα 
οργάνων με τον γενικό διακόπτη, τους θερμοστάτες λειτουργίας καυστήρα - 
κυκλοφορητή και το θερμόμετρο νερού κ.λ.π., πλήρης με όλα τα εξαρτήματα και 
όργανά του, τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως με τα δίκτυα νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος και την σύνδεση με το δίκτυο αερίου. Δηλαδή, προμήθεια 
επίτοιχου λέβητα νερού, εξαρτημάτων, οργάνων και όλων των απαραίτητων υλικών 
και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασίες πλήρους 
εγκαταστάσεως, δοκιμών και ρυθμίσεως καυστήρα μετά του φύλλου ελέγχου για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δύο χιλιάδες εξακόσια  

                  Αριθμητικώς:     2.600,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 123ο Καπναγωγός Φ130mm από εύκαμπτη μονωμένη ανοξείδωτη λαμαρίνα 
πάχους 0,8mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
 
Καπναγωγός Φ130mm από εύκαμπτη μονωμένη ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 
0,8mm, με μόνωση και οπή για την μέτρηση των καυσαερίων, με τις ενισχύσεις 
στηρίξεως και συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.  

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαπέντε  

                  Αριθμητικώς:     15,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 124ο Καπναγωγός Φ300mm από εύκαμπτη μονωμένη ανοξείδωτη λαμαρίνα 
πάχους 1mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 



 
Καπναγωγός Φ300mm από εύκαμπτη μονωμένη ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm, 
με μόνωση και οπή για την μέτρηση των καυσαερίων, με τις ενισχύσεις στηρίξεως και 
συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι πέντε  

                  Αριθμητικώς:     25,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 125ο Καπνοδόχος Φ130/180mm, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα, μονωμένη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου καπνοδόχου διπλού τοιχώματος 
από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα, εσωτ. διαμέτρου Φ130mm και  εξωτερ. διαμέτρου 
Φ180mm από χρωμονικελιούχο ωστενιτικό χάλυβα (INOX AISI 316) που περικλείουν 
ενδιάμεσα ινώδη μόνωση πάχους 25 mm, αποτελούμενη από τεμάχια του 1m που 
συναρμολογούνται στεγανά μεταξύ τους επιτόπου στο έργο. Το πάχος της λαμαρίνας 
θα είναι 1,00mm. Τα ευθύγραμμα τεμάχια θα είναι λεία και στις άκρες θα είναι 
διαμορφωμένα αρσενικό - θηλυκό. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες / μούφες / 
διακλαδωτήρες / τάπα /ταφ) θα είναι βιομηχανικού τύπου του ίδιου υλικού και θα 
συνδέονται μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται και τα ευθύγραμμα τμήματα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις της κατακόρυφης στηρίξεως και 
συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια, μαζί με την αντιανεμική κεφαλή (καπέλο) δηλαδή 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ογδόντα πέντε  

                  Αριθμητικώς:     85,00 € 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 126ο Καπνοδόχος Φ300/350mm, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα, μονωμένη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου καπνοδόχου διπλού τοιχώματος 
από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα, εσωτ. διαμέτρου Φ300mm και  εξωτερ. διαμέτρου 
Φ350mm από χρωμονικελιούχο ωστενιτικό χάλυβα (INOX AISI 316) που περικλείουν 
ενδιάμεσα ινώδη μόνωση πάχους 25 mm, αποτελούμενη από τεμάχια του 1m που 
συναρμολογούνται στεγανά μεταξύ τους επιτόπου στο έργο. Το πάχος της λαμαρίνας 
θα είναι 1,00mm. Τα ευθύγραμμα τεμάχια θα είναι λεία και στις άκρες θα είναι 
διαμορφωμένα αρσενικό - θηλυκό. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες / μούφες / 
διακλαδωτήρες / τάπα /ταφ) θα είναι βιομηχανικού τύπου του ίδιου υλικού και θα 



συνδέονται μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται και τα ευθύγραμμα τμήματα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις της κατακόρυφης στηρίξεως και 
συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια, μαζί με την αντιανεμική κεφαλή (καπέλο) δηλαδή 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατό είκοσι πέντε  

                  Αριθμητικώς:     125,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 127ο Αυτόνομη μονάδα δώματος - Αντλία θερμότητας τύπου Roof-Top με 
καυστήρα αερίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33 
 
Αυτόνομη μονάδα δώματος - αντλία θερμότητας τύπου Roof-Top με καυστήρα αερίου 
(με δυνατότητα θέρμανσης μέσω της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας ή μέσω του 
καυστήρα αερίου), για τις ανάγκες του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου σε θέρμανση, 
κλιματισμό, αερισμό, αποτελούμενη από μια μονάδα ενιαίου τύπου Roof-Top, 
κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση στο δώμα των αποδυτηρίων του γυμναστηρίου, 
με σύστημα αεραγωγών, συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο, με παροχή αέρα 32.000 
m3/h, ψυκτικού μέσου R410a, παροχής αέρα 32.000 m3/h, τουλάχιστον ψυκτικής 
ισχύος 163kW, θερμαντικής ισχύoς αντλίας θερμότητας 180kW και θερμαντικής ισχύος 
καυστήρα φυσικού αερίου 170kW. Στην μονάδα θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, 
economizer συγκριτικής ενθαλπίας 
(0-100%), ασφαλειοαποζεύκτης, αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού, επιτηρητής 
τάσης, φίλτρα κλάσης EU4, ανεμιστήρας απόρριψης, σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας ανεμιστήρα με μεταβλητή συχνότητα 2 ταχυτήτων (80-100%) με inverter, 
καυστήρας φυσικού αερίου, ανιχνευτής καπνού, θερμοστάτης πυρκαγιάς, αισθητήριο 
CO2 και ψηφιακός ηλεκτρονικός  προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου. Η μονάδα 
θα είναι τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικές βάσεις διατομής "Η" πλατύπελμες πάχους 
10mm και ύψους τουλάχιστον 10cm. Θα είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα κιβώτιο το 
οποίο θα επιτρέπει την διέλευση του αεραγωγού προσαγωγής από την κάτω πλευρά 
προς τα μπροστά. Η τοποθέτηση της θα γίνει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
λειτουργία της (κατάλληλες αποστάσεις από τοίχους, κλπ), η επισκεψιμότητά της και 
να μη δημιουργούνται προβλήματα όχλησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πενήντα τέσσερις χιλιάδες  

                  Αριθμητικώς:     54.000,00 € 

 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 128ο Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 
διατομής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 34 
 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με 
τους αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια 
(καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού 
και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με 
τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως 
και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. Συγκεκριμένα, η 
προσαγωγή του αέρα θα γίνεται μέσω δικτύου ορθογωνίων αεραγωγών 
1.000mmX1.100mm ενδεικτικού μήκους 90m, διπλής όδευσης στην οροφή του 
γυμναστηρίου, μονωμένων, μέσω δεκατεσσάρων (14) κυκλικών στομίων αέρα οροφής 
ρυθμιζόμενων πτερυγίων (διαχύτες στροβιλισμού) περιστρεφόμενης δέσμης αέρα 
3.000m3/h (VDL 630mm), που θα φέρουν προστατευτικό κλωβό. Η ανακυκλοφορία 
του αέρα θα γίνεται, μέσω δικτύου ορθογωνίων αεραγωγών 900mmX1.000mm από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα, οι οποίοι θα είναι εμφανείς και θα οδεύουν πλησίον της 
οροφής και μετωπικών στομίων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, 
πλήρης εγκατάσταση και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός χιλιόγραμμου (kg) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:     Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:    8,10 € 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 129ο Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 
 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών προσαγωγής αέρα με εύκαμπτες 
πλάκες από αφρώδες μη αναφλέξιμο πολυαιθυλένιο με συντελεστή αντίστασης στη 
διείσδυση υδρατμών μ>10.000, ενδεικτικού τύπου frelen, πάχους 10mm και εξωτερικά 
της μόνωσης επενδεδυμένων με λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 0,60mm και θερμική 
μόνωση επιφανειών αεραγωγών επιστροφής αέρα με φελλοπολτό δύο στρώσεων 
συνολικού πάχους 5mm. 
Οι πλάκες επικολλούνται σε όλη την επιφάνεια  και στεγανοποιούνται κατά τους 
αρμούς με ειδικό αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5cm ή στερεώνονται στην 
επιφάνεια των αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα συγκρατήσεως της μονώσεως 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου  του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά επικολλήσεως ή στερεώσεως της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου (m2) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:     Τριάντα 

                  Αριθμητικώς:    30,00 € 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 130ο Εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο εισόδου θεατών και 
κυλικείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 37 
 
Εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο εισόδου θεατών και κυλικείου με 
σύστημα VRV αποτελούμενο από μια εξωτερική μονάδα VRV ισχύος 33kW και πέντε 
(5) εσωτερικές μονάδες ισχύος 6,7kW για ψύξη/θέρμανση έκαστη, ψευδοροφής τύπου 
κασέτας. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στο δώμα 
του ισογείου. Οι εξωτερικές μονάδες προβλέπονται υψηλής απόδοσης (η σειρά θα 
χαρακτηρίζεται ως HIGH EFFICIENCY ή HIGH COP). Νοούνται πλήρεις με την 
εγκατάστασή τους επί σκυροδέματος ή/και επί μεταλλικής κατασκευής, την σύνδεση 
προς ψυκτικά, ηλεκτρικά δίκτυα (ισχυρά και ασθενή), αποχετευτικά δίκτυα, 
αυτοματισμούς ελέγχου λειτουργίας και την πλήρωσή τους με οικολογικό ψυκτικό 
υγρό. Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και η εγκατάσταση θωρακισμένου 
καλωδίου για την διασύνδεση όλων των εσωτερικών μονάδων σε loop, η προμήθεια 
και εγκατάσταση ενός (1) γενικού ηλεκτρολογικού πίνακα για το VRV και υποπινάκων 
για τις παροχές των εσωτερικών μονάδων η προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
συστήματος ρύθμισης αέργου ισχύος (συνφ), η προμήθεια, εγκατάσταση και 
προγραμματισμός αυτοματισμών για την λειτουργία του συστήματος VRV. 
Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα γίνουν δοκιμές και ρυθμίσεις και θα παραδοθούν 
σε πλήρη λειτουργία με την δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως των ψυκτικών μονάδων (εξωτερικών και 
εσωτερικών), δικτύου μονωμένων ψυκτικών χαλκοσωλήνων, ηλεκτρολογικού δικτύου 
(ισχυρών - ασθενών), δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, δοκιμές, ρυθμίσεις και 
θέση σε λειτουργία του συστήματος και λοιπές εργασίες, καθώς και η εργασία για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκατέσσερις χιλιάδες  

                  Αριθμητικώς:     14.000,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 131ο Εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο των αποδυτηρίων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 37 
 
Εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο των αποδυτηρίων του γυμναστηρίου 
με σύστημα VRV αποτελούμενο από μια εξωτερική μονάδα VRV ισχύος 28kW και 
τέσσερις (4) εσωτερικές μονάδες ισχύος 5,3kW για ψύξη/θέρμανση έκαστη, μία (1) 
εσωτερική μονάδα ισχύος 4,2kW για ψύξη/θέρμανση και μία (1) εσωτερική μονάδα 
ισχύος 2,6kW για ψύξη/θέρμανση, όλες ψευδοροφής τύπου κασέτας. Η εξωτερική 
μονάδα θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στο δώμα του ισογείου. Οι 
εξωτερικές μονάδες προβλέπονται υψηλής απόδοσης (η σειρά θα χαρακτηρίζεται ως 
HIGH EFFICIENCY ή HIGH COP). Νοούνται πλήρεις με την εγκατάστασή τους επί 
σκυροδέματος ή/και επί μεταλλικής κατασκευής, την σύνδεση προς ψυκτικά, ηλεκτρικά 
δίκτυα (ισχυρά και ασθενή), αποχετευτικά δίκτυα, αυτοματισμούς ελέγχου λειτουργίας 
και την πλήρωσή τους με οικολογικό ψυκτικό υγρό. Περιλαμβάνεται επίσης η 
προμήθεια και η εγκατάσταση θωρακισμένου καλωδίου για την διασύνδεση όλων των 
εσωτερικών μονάδων σε loop, η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) γενικού 
ηλεκτρολογικού πίνακα για το VRV και υποπινάκων για τις παροχές των εσωτερικών 



μονάδων η προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ρύθμισης αέργου ισχύος 
(συνφ), η προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμός αυτοματισμών για την 
λειτουργία του συστήματος VRV. 
Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα γίνουν δοκιμές και ρυθμίσεις και θα παραδοθούν 
σε πλήρη λειτουργία με την δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως των ψυκτικών μονάδων (εξωτερικών και 
εσωτερικών), δικτύου μονωμένων ψυκτικών χαλκοσωλήνων, ηλεκτρολογικού δικτύου 
(ισχυρών - ασθενών), δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, δοκιμές, ρυθμίσεις και 
θέση σε λειτουργία του συστήματος και λοιπές εργασίες, καθώς και η εργασία για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δώδεκα χιλιάδες  

                  Αριθμητικώς:     12.000,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 132ο Στόμιο απαγωγής αέρα Φ100mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 36 
 

Στόμιο απαγωγής αέρα, τύπου δισκοβαλβίδας (disk-valve), οροφής από αλουμίνιο, 
διαμέτρου Φ100mm, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση της επιλογής της 
επίβλεψης, με το δακτύλιο στερέωσης στον αεραγωγό, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου καθώς και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα 

                  Αριθμητικώς:     30,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 133ο Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός παροχής αέρα 750m3/h  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39 
 

Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, τύπου in-line άμεσης εκκίνησης, παροχής  αέρα 
750m3/h, 50mmΣΥ, με βάση και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150W, αντιδονητικά, damper  
εισόδου  και  λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά, πλήρης, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση προς τα  δίκτυα αεραγωγών με την βοήθεια φλαντζών και 
καραβόπανου και  ηλεκτρικής  ενέργειας, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξακόσια ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     480,00 € 

 
 
 



 
 
 
ΑΡΘΡΟ 134ο Αξονικός ανεμιστήρας παροχής αέρα 150m3/h 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39 
 

Αξονικός ανεμιστήρας τύπου in-line, παροχής 150m³/h και μανομετρικού 75mmΣΥ, 
κατάλληλος για τοποθέτηση απ’ ευθείας επί κυκλικού αεραγωγού, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Διακόσια ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     280,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 135ο Επίτοιχος στεγανός ηλεκτρικός θερμοπομπός 2.000W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28 
 

Επίτοιχος στεγανός ηλεκτρικός θερμοπομπός 2.000W στους χώρους των WC των 
αποδυτηρίων, πλήρης. Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) 
ηλεκτρικού θερμαντικού σώματος χώρου αποχρώσεως RAL 9016 (λευκό), απόδοσης 
2kW, πλήρης μαζί με την ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και πλήρης εγκατάσταση σύνδεση και 
δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     180,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 136ο Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ13,5mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμέτρου Φ13,5mm, ευθύς ή εύκαμπτος, 
ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από 
πλαστικό υλικό, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     3,20 € 

 
 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 137ο Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ16mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμέτρου Φ16mm, ευθύς ή εύκαμπτος, 
ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από 
πλαστικό υλικό, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τέσσερα  

                  Αριθμητικώς:     4,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 138ο Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ23mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμέτρου Φ23mm, ευθύς ή εύκαμπτος, 
ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από 
πλαστικό υλικό, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πέντε  

                  Αριθμητικώς:     5,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 139ο Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC 
σπιράλ Φ23mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41 
 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ Φ23mm, 
διαμέτρου Φ23mm, ευθύς ή εύκαμπτος, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με 
τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, με τα απαραίτητα πλαστικά 
προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως, και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτά  

                  Αριθμητικώς:     7,00 € 

 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 140ο Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού 
δομημένου τοιχώματος, διαμέτρου Φ90mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Σωλήνας πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου 
τοιχώματος, διαμέτρου Φ90mm, με λεία εσωτερική επιφάνεια, αντιτρωκτικής 
προστασίας, αντοχής σε συμπίεση τουλάχιστον 750Nt κατά EN61386-24, δηλαδή 
σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, με τα 
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως, και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννέα  

                  Αριθμητικώς:     9,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 141ο Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ70mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41 
 

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, διαμέτρου Φ70mm, δηλαδή σωλήνας, κυτίο και 
μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί 
διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πέντε 

                  Αριθμητικώς:     5,00 € 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 142ο Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό 100Χ100mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41 
 

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, διαστάσεων 100Χ100mm, βαρέως τύπου, δηλαδή 
σωλήνας, κυτίο και μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινιο, ξύλινα τακάκια, 
βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Έξι 

                  Αριθμητικώς:     6,00 € 

 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 143ο Σχάρα καλωδίων 100X60mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Σχάρα καλωδίων από προγαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN EN 10142 (PG) πάχους 
1mm πλευρικού ύψους 60mm, πλάτους 100 mm, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, ειδικά 
στηρίγματα και εξαρτήματα, καθώς και το προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας μέχρι 
ύψος 4m, την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαοκτώ  

                  Αριθμητικώς:     18,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 144ο Σχάρα καλωδίων 200X60mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 

Σχάρα καλωδίων από προγαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN EN 10142 (PG) πάχους 
1mm πλευρικού ύψους 60mm, πλάτους 200 mm, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, ειδικά 
στηρίγματα και εξαρτήματα, καθώς και το προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας μέχρι 
ύψος 4m, την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι τρία  

                  Αριθμητικώς:     23,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 145ο Καλώδιο τύπου ΝΥΑ 1X1,5mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 44 
 

Καλώδιο τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2, χάλκινος πλαστικής 
επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 
αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης 
φύσεως, κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     1,30 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 146ο Καλώδιο τύπου ΝΥΑ 1X2,5mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 44 
 



Καλώδιο τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος διατομής 2,5 mm2, χάλκινος πλαστικής 
επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 
αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης 
φύσεως, κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά  

                  Αριθμητικώς:     1,50 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 147ο Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5X4mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικού διατομής 5Χ4mm2, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δέκα  

                  Αριθμητικώς:     10,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 148ο Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5X6mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικού διατομής 5Χ6mm2, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δώδεκα  

                  Αριθμητικώς:     12,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 149ο Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5X10mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 



 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικού διατομής 5Χ10mm2, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαέξι  

                  Αριθμητικώς:     16,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 150ο Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5X16mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικού διατομής 5Χ16mm2, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι δύο  

                  Αριθμητικώς:     22,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 151ο Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5X25mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικού διατομής 5Χ25mm2, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι οκτώ  

                  Αριθμητικώς:     28,00 € 

 
 
 



 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 152ο Καλώδιο τύπου NYY 3Χ50+25+25mm2 
 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικού διατομής 3Χ50+25+25mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα δύο  

                  Αριθμητικώς:     32,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 153ο Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3X70mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ70mm2, ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή 
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα δύο 

                  Αριθμητικώς:     42,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 154ο Καλώδιο τύπου NYY 3Χ120+70+70mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικού διατομής 3Χ120+70+70mm2, ορατό ή 
εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, 
κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, 
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 



 
Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδομήντα δύο  

                  Αριθμητικώς:     72,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 155ο Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 δηλαδή αγωγός και 
μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πέντε 

                  Αριθμητικώς:     5,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 156ο Τηλεφωνικό καλώδιο με χάλκινους συμπαγείς αγωγούς χαλκού, 
διαμέτρου 0,6mm, ενδ. τύπου Α-02YS(St)2Y 10x2x0,6mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 
 

Τηλεφωνικό καλώδιο με χάλκινους συμπαγείς αγωγούς χαλκού, διαμέτρου 0,6mm, με 
μόνωση και μανδύα πολυαιθυλενίου, θωρακισμένο με ταινία αλουμινίου, κατάλληλο 
για απευθείας τοποθέτηση στο έδαφος ή σε σωλήνες καλωδίων, δηλαδή προμήθεια 
και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθέτησης για 
πλήρη και κανονική λειτουργία. Το καλώδιο θα συμφωνεί με το εθνικό πρότυπο OTE 
012.6/C/4-92. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Έξι 

                  Αριθμητικώς:     6,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 157ο Καλώδιο ομοαξoνικό 75Ω 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 43 
 

Καλώδιο ομοαξoνικό 75Ω, τύπου RG59, υψηλών συχνοτήτων, ορατό ή εντοιxισμένο ή 
εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευμάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλ. 
προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και 
ρύθμισης. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τέσσερα 



                  Αριθμητικώς:     4,00 € 

 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 158ο Καλώδιο UTP 100 Cat 6 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 
 

Καλώδιο UTP 100 Cat 6, 4 ζευγών (4x2x24AWG), δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 
υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πέντε 

                  Αριθμητικώς:     5,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 159ο Σύστημα κεραίας  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Σύστημα κεραίας αποτελούμενο από ιστό με μία κεραία ραδιοφώνου για ΑΜ/FM και 
μία κεραία τηλεόρασης για την περιοχή συχνοτήτων UHF, δορυφορική κεραία, επάνω 
σε ειδική βάση, με κάτοπτρο αλουμινίου διαμέτρου 1,40m και κεφαλή από αλουμίνιο, 
κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαμβανόμενης και 
της βάσης στερέωσης κλπ. Υλικών, σύστημα λήψης μιας δορυφορικής κεραίας (LNB), 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης, αποτελούμενος από 
προενισχυτή και τελικό ενισχυτή γραμμής για την κεραία UHF, πολυδιακόπτη για την 
υποδοχή των σημάτων από τις κεραίες και τη διανομή τους στις πρίζες, όλα τα 
παραπάνω ως ενιαίο σύστημα κεραίας, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης συνδέσεως, ρύθμισης, δοκιμής και 
θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτακόσια πενήντα 

                  Αριθμητικώς:     850,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 160ο Πρίζα TV-RD-SAT 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Πρίζα TV-RD-SAT, πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, πλήρης, δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 
 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 



ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εικοσιπέντε 

                  Αριθμητικώς:     25,00 € 

 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 161ο Πρίζα RJ45 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Πρίζα RJ45, Cat. 6 UTP, διπλή για data και για τηλέφωνο, πλαστικού καναλιού ή 
χωνευτή, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     20,00 € 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 162ο Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, απλός 
μονοπολικός 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, απλός μονοπολικός, 
με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση, 
παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκατέσσερα 

                  Αριθμητικώς:     14,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 163ο Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, 
κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ή αλλέ-
ρετούρ, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαέξι 

                  Αριθμητικώς:     16,00 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 164ο Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο τάσεως 250V 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο τάσεως 250V, εντάσεως 10Α, απλός ή 
κομιτατέρ, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκατρία 

                  Αριθμητικώς:     13,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 165ο Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος λευκός 
 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος λευκός με φωτοκύτταρο διακοπής και γωνίας ανίχνευσης 
0-360° στεγανός IP55 ορατός με δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας και χρόνου, 
εμβέλειας τουλάχιστον 10μ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα έξι 

                  Αριθμητικώς:     46,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 166ο Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαπέντε 

                  Αριθμητικώς:     15,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 167ο Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 
 



Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α, με καπάκι και με το κυτίο, 
κατάλληλος και για εξωτερική τοποθέτηση, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαεπτά 

                  Αριθμητικώς:     17,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 168ο Προβολέας LED, αναρτημένος στην οροφή, ισχύος 250W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 

Προβολέας LED ισχύος 250W, ανηρτημένου από την οροφή του γυμναστηρίου, τάσης 
220V, ηλεκτρονικής οδήγησης (EVG), φωτεινότητας 30.000lm, 6.500Κ (cool daylight), 
δείκτη Ra>=80, βαθμού στεγανότητας IP65 και κλάσης προστασίας ΙΚ08, με γωνία 
δέσμης 70ο και διάρκειας ζωής του λαμπτήρα LED τουλάχιστον 50.000 ώρες. Το 
περίβλημα του θα φέρει προστατευτικό κλωβό και θα είναι υψηλής αντοχής από χυτό 
αλουμίνιο, μαύρου χρώματος, ενδεικτικών διαστάσεων Φ450mm και ύψους 160mm, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα με το λαμπτήρα LED, 
δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριακόσια ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     380,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 169ο Προβολέας LED, αναρτημένος σε τοίχο, ισχύος 50W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 

Προβολέας τύπου LED ισχύος 50W στα 220V, αναρτημένος σε τοίχο εξωτερικού 
χώρου, αδιάβροχος, φωτεινότητας τουλάχιστον 4.500lm, σε ψυχρό 6.000 Κ, βαθμού 
στεγανότητας IP65, γωνία δέσμης 120ο και διάρκειας ζωής του λαμπτήρα LED 
τουλάχιστον 50.000 ώρες. Το περίβλημα του θα είναι υψηλής αντοχής από χυτό 
αλουμίνιο, μαύρου χρώματος, ενδεικτικών διαστάσεων 285 × 235 × 50mm, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα με το λαμπτήρα LED, δοκιμή 
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξήντα 

                  Αριθμητικώς:     60,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 170ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με 
περσίδες και ανταυγαστήρα,  χωνευτό αναρτημένο σε ψευδοροφή, προστασίας IP20 
και ΙΚ03, με τις λυχνίες 2X36W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59 
 



Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με περσίδες και 
ανταυγαστήρα,  χωνευτό αναρτημένο σε ψευδοροφή, προστασίας IP20 και ΙΚ03, με 
τις λυχνίες 2X36W, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέο σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξήντα 

                  Αριθμητικώς:     60,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 171ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με 
περσίδες και ανταυγαστήρα,  χωνευτό αναρτημένο σε ψευδοροφή, προστασίας IP20 
και ΙΚ03, με τις λυχνίες 4X18W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59 
 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με περσίδες και 
ανταυγαστήρα,  χωνευτό αναρτημένο σε ψευδοροφή, προστασίας IP20 και ΙΚ03, με 
τις λυχνίες 4X18W, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέο σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδομήντα 

                  Αριθμητικώς:     70,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 172ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με 
περσίδες και ανταυγαστήρα,  χωνευτό αναρτημένο σε ψευδοροφή, προστασίας IP20 
και ΙΚ03, με τις λυχνίες 2X72W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59 
 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με περσίδες και 
ανταυγαστήρα,  χωνευτό αναρτημένο σε ψευδοροφή, προστασίας IP20 και ΙΚ03, με 
τις λυχνίες 2X72W, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέο σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     80,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 173ο Φωτιστικό σώμα,τοίχου οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) 
προστασίας IP 20 με λαμπτήρα LED 10W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60 
 



Φωτιστικό σώμα,τοίχου οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας IP 20 με 
λαμπτήρα LED 10W, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέο σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα 

                  Αριθμητικώς:     30,00 € 

 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 174ο Φωτιστικό σώμα,τοίχου οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) 
προστασίας IP 20 με λαμπτήρα LED 20W 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60 
 

Φωτιστικό σώμα,τοίχου οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας IP 20 με 
λαμπτήρα LED 20W, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέο σε λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα 

                  Αριθμητικώς:     40,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 175ο Γενικός ηλεκτρικός πίνακας πεδίου χαμηλής τάσης, πλήρης  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Γενικός ηλεκτρικός πίνακας πεδίου χαμηλής τάσης, πλήρης, διαστάσεων 
2.000Χ1.000Χ800mm (MxΠxΒ), τουλάχιστον 50 αναχωρήσεων, επίτοιχης 
τοποθέτησης, σύμφωνα με το μονογραμμικό σχέδιο, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, 
ασφάλειες, μικροαυτομάτους, διακόπτες, καλώδια, ενδεικτικές λυχνίες, κλπ. την 
εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δύο χιλιάδες πεντακόσια 

                  Αριθμητικώς:     2.500,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 176ο Ηλεκτρικός πίνακας μηχανοστασίου, πλήρης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Ηλεκτρικός πίνακας μηχανοστασίου, πλήρης, τουλάχιστον 20 αναχωρήσεων 
αναλόγων διαστάσεων, επίτοιχης τοποθέτησης, σύμφωνα με το μονογραμμικό σχέδιο, 



με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, 
καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτακόσια 

                  Αριθμητικώς:     800,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 177ο Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα DKP και μορφοσίδερο 
στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 106Χ75cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Ηλεκτρικός πινακας από χαλυβδοέλασμα DKP και μορφοσίδερο στεγανός προστασίας 
P43 διαστάσεων 106Χ75cm, με κλειδαριά, επίτοιχης τοποθέτησης, εντοιχισμένος, με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, 
καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τετρακόσια ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     480,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 178ο Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα DKP και μορφοσίδερο 
στεγανός προστασίας P43 επίτοιχος διαστάσεων 82Χ75cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα DKP και μορφοσίδερο στεγανός προστασίας 
P43 διαστάσεων 82Χ75cm, με κλειδαριά, επίτοιχης τοποθέτησης, εντοιχισμένος, με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, 
καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριακόσια δέκα 

                  Αριθμητικώς:     310,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 179ο Διακόπτης PACCO χωνευτός τριπολικός 3Χ100Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 50 
 



Διακόπτης  PACCO χωνευτός, τριπολικός 3Χ100Α κατάλληλος για εγκατάσταση σε 
πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου η επιδαπέδιου ερμαρίου 
πεδίου, δηλαδή διακόπτης με τον χειροστρόφαλο, ροζέτα λοιπά εξαρτήματα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης χαρακτηρισμός με χρώμα 
των ακροδεκτών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     180,00 € 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 180ο Διακόπτης PACCO χωνευτός τριπολικός 3Χ400Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 50 
 

Διακόπτης  PACCO χωνευτός, τριπολικός 3Χ400Α κατάλληλος για εγκατάσταση σε 
πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου η επιδαπέδιου ερμαρίου 
πεδίου, δηλαδή διακόπτης με τον χειροστρόφαλο, ροζέτα λοιπά εξαρτήματα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης χαρακτηρισμός με χρώμα 
των ακροδεκτών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Διακόσια σαράντα 

                  Αριθμητικώς:     240,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 181ο Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 
εντάσεως 40Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) απλός 
τριπολικός εντάσεως 40Α περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     20,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 182ο Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 
εντάσεως 63Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 



Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) απλός 
τριπολικός εντάσεως 63Α περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι πέντε 

                  Αριθμητικώς:     25,00 € 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 183ο Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 25Α και 
σπειρώματος Ε16 (μινιόν) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 
 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 25Α και σπειρώματος Ε16 
(μινιόν), πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας 
ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες 
συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:     7,80 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 184ο Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 25Α και 
σπειρώματος Ε27 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 
 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 25Α και σπειρώματος Ε27, 
πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας 
τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως 
από μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα 
σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:     Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

                  Αριθμητικώς:     8,20 € 

 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 185ο Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 25Α και 
σπειρώματος Ε33 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 
 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 25Α και σπειρώματος Ε33, 
πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας 
τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως 
από μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα 
σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 

                  Αριθμητικώς:     9,50 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 186ο Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 100Α και 
σπειρώματος R1/4 ins 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 
 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 100Α και σπειρώματος R1/4 ins, 
πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας 
τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως 
από μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα 
σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δεκαοκτώ 

                  Αριθμητικώς:     18,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 187ο Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-
SIEMENS μονοπολική εντάσεως έως 200Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 
 

Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS 
μονοπολική εντάσεως έως 200Α, πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα 
και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από 
πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα οκτώ 

                  Αριθμητικώς:     38,00 € 

 



 
ΑΡΘΡΟ 188ο Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-
SIEMENS μονοπολική εντάσεως έως 400Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 
 

Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS 
μονοπολική εντάσεως έως 400Α, πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα 
και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από 
πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη για χωνευτή 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα τέσσεραώ 

                  Αριθμητικώς:     44,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 189ο Διακόπτης διαρροής τετραπολικός έντασης 40Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 50 
 

Διακόπτης διαρροής τετραπολικός έντασης 40Α (ρελέ διαρροής) κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε ράγα, ενεργοποιούμενος με ρεύμα διαφυγής ίσο με 30 mA και με χρόνο 
διακοπής μικρότερο των 30 χιλιοστών του δευτερολέπτου, τετραπολικός εντάσεως 
40Α, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του υλικού και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης του στον πίνακα και παράδοσης του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδομήντα 

                  Αριθμητικώς:     70,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 190ο Ενδεικτική λυχνία τριπλή τάσεως μέχρι 500V 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Τριπλή ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με 
τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Είκοσι τρία 

                  Αριθμητικώς:     23,00 € 

 
 
 



ΑΡΘΡΟ 191ο Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες 
και τον μεταγωγέα βολτομέτρου διαστάσεων 96Χ96 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 
 

Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον 
μεταγωγέα βολτομέτρου διαστάσεων 96Χ96 mm κλάσεως ενδείξεως ακριβείας 0,5% 
κινητού σιδήρου εγκατεστημένο σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πλήρως 
κατασκευασμένο στο εργαστάσιο επίτοιχο ή επιδαπέδιο ερμάριο (πεδίο), με τα υλικά 
και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πενήντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     55,00 € 

 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 192ο Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή 
εντάσεως διαστάσεων 96Χ96mm σχέσεως μετασχηματισμού 100A / 5Α 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 
 

Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως 
κλάσεως 96Χ96mm σχέσεως μετασχηματισμού 100A / 5Α ακριβείας 0,5% κινητού 
σιδήρου με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον πίνακα πλήρως 
κατασκευασμένο στο εργαστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση, 
εργασία συνδεσμολογήσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδομήντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     75,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 193ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 10Α, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννέα 



                  Αριθμητικώς:     9,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 194ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 16Α, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δέκα 

                  Αριθμητικώς:     10,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 195ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 20Α, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Έντεκα 

                  Αριθμητικώς:     11,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 196ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25Α 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 25Α, κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
                 Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δώδεκα 

                  Αριθμητικώς:     12,00 € 

 
 



ΑΡΘΡΟ 197ο Hλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος συνεχούς λειτουργίας 30kVA, 
τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400V 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
 
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός (1) πετρελαιοκίνητου ηλεκτροπαράγωγου 
ζεύγους, με ηχομονωτικό κάλυμμα, ισχύος συνεχούς λειτουργίας 30KVA / 24KWA, 
1.500rpm, κλάσης μόνωσης Η, με ηλεκτρονική ρύθμιση τάσης γεννήτριας, τριφασικού 
ρεύματος, 230/400V, 50Hz, με μηχανή εσωτερικής καύσης τεσσάρων (4) κυλίνδρων 
εν σειρά, turbo, με ενσωματωμένη δεξαμενή πετρελαίου και το δίκτυο απαγωγής 
καυσαερίων από την εξάτμιση του μέχρι την απόρριψη τους στο περιβάλλον και τα 
ανοίγματα αερισμού στο χώρο παραπλεύρως του μηχανοστάσιο του γυμναστηρίου, 
με την σύνδεση του στο δίκτυο εξαερισμού και στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος 
συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα μεταγωγής, των λοιπών υλικών και μικροϋλικών 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως, καθώς και τις εργασίες για παράδοση σε πλήρη, 
δοκιμαστική και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 

 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δέκα Χιλιάδες 

                  Αριθμητικώς:     10.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ 198ο Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80lt 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 24 

 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός νερού χωρητικότητας 80lt, πίεσης λειτουργίας 10bar, με 
ηλεκτρική θερμαντική αντίσταση 4.000W, φέρον εξωτερικό περίβλημα από 
χαλυβδοέλασμα πάχους >0,5mm, με ηλεκτροστατική βαφή λευκού χρώματος, 
εσωτερικό δοχείο κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 2,5mm με επένδυση από 
γυαλί (Super Glass)  κατά DIN  4735, ενισχυμένη μόνωση οικολογικής 
πολυουρεθάνης, ράβδο μαγνησίου για ηλεκτροχημική προστασία του συστήματος, 
θερμοστάτης με θερμοστατική  ασφάλεια 30-80ο C, ανόδιο μαγνησίου για πλήρη 
προστασία, όργανο ένδειξης θερμοκρασίας, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και βαλβίδα 
ασφαλείας και επιστροφής. Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης εγκατάσταση, δηλαδή 
θερμοσίφωνας και μικροϋλικά επί τόπου, η εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με τα 
υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα, πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν πενήντα 

                  Αριθμητικώς:     150,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 199ο Ηλεκτρικός στεγανός στεγνωτήρας χεριών 1,5kW 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39 
 

Ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών 1,5kW πλήρης επίτοιχος, δηλαδή  υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. στερέωση επί του τοίχου 
με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως της εισερχομένης γραμμής καθώς και 
κάθε εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

 



Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα 

                  Αριθμητικώς:     40,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 200ο Μεταλλικός τηλεφωνικός κατανεμητής 4 οριολωρίδων με 2 ακροδέκτες 
σε κάθε σειρά με 10 σειρές ανά οριολωρίδα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Τηλεφωνικός κατανεμητής 4 οριολωρίδων με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά με 10 σειρές 
ανά οριολωρίδα, αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο 
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή 
χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 43 κατά DIN 40050, με τις οπές διελεύσεως 
των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους, την πινακίδα 
χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την καρτέλα αναγραφής των κυκλωμάτων, 
χρωματισμένος με τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και μία 
στρώση χρώματος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και 
καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις 
οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την 
παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ξεχωριστές οριολωρίδες 
για απευθείας σύνδεση με τον ΟΤΕ θα προβλεφθούν. Θα προβλεφθούν και εφεδρικές 
οριολωρίδες για μελλοντική επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατό σαράντα 

                  Αριθμητικώς:     140,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 201ο Πίνακας τηλεφώνων και Data-Rack 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Κεντρικός πίνακας, ερμάριο (RACK) 19'' για μικτονόμηση voice-data, επίτοιχο, πλήρες, 
χωρητικότητας 20U, μετά του πεδίου ταχείας βυσματικής διαχείρισης (patch panel) του 
δικτύου πληροφορικής (data) θυρών κατανομής και τερματισμού των εσωτερικών 
παροχών τηλεφώνων και Data, σε ειδικούς τερματικούς αποδέκτες για καλωδίωση 
CAT 6, με την ηλεκτρική παροχή ρεύματος, συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο 
(ηλεκτρικός στεγανός πίνακας προστασίας Ρ43 επίτοιχος), από χαλυβδοέλασμα 
ντεκαπέ και μορφοσίδηρο με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, 
στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τετρακόσια πενήντα 



                  Αριθμητικώς:     450,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 202ο Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 

 
Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων ασύρματης λειτουργίας με πιστοποίηση από 
την FIBA, θα έχει απαραίτητα την έγκριση της επίβλεψης, με τα εξής χαρακτηριστικά: 
Ενδεικτικές διαστάσεις 250x135x8cm, ένδειξη σκορ – χρόνου (ύψος ψηφίων: 21cm), 
ένδειξη ομαδικών φάουλ για κάθε ομάδα (ύψος ψηφίων: 16cm), ένδειξη ατομικών 
ποινών για κάθε ομάδα με νούμερα από 4-15 και 5 τελείες διαμέτρου 8cm (4 κίτρινα - 
1 κόκκινο), ένδειξη περιόδου (ύψος ψηφίου: 16cm), ένδειξη time-out (με τρεις τελείες), 
αντίστροφη μέτρηση time-out για την κάθε ομάδα (3 ψηφία ύψους: 16cm), χειριστήριο 
πίνακα, ένδειξη κατοχής μπάλας, αναγνωσιμότητα 120m, ενδεικτικού βάρους περίπου 
65kg. Η σύνδεση με το χειριστήριο και τα χρονόμετρα των 24sec θα επιτυγχάνεται 
ασύρματα. Τα ψηφία θα λειτουργούν με τεχνολογία LED και ο σκελετός θα είναι 
κατασκευασμένος από αλουμίνιο με ενισχυμένο ακρυλικό φύλλο στην μπροστινή 
πλευρά πιστοποιημένο για αντοχή από χτυπήματα μπάλας. Στην τιμή πέραν της 
προμήθειας περιλαμβάνεται η προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη 
των αγωγών και καλωδίων σύνδεσης στον πίνακα, ο έλεγχος και οι δοκιμές, τα υλικά 
και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένων όλων  των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων 
(στηρίγματα, σφικτήρες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών, κλπ 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Οκτώ χιλιάδες διακόσια 

                  Αριθμητικώς:     8.200,00 € 

 

 
ΑΡΘΡΟ 203ο Χρονόμετρο 24sec 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 

Χρονόμετρο 24sec, ασύρματης λειτουργίας με πιστοποίηση από την FIBA, θα έχει 
απαραίτητα την έγκριση της επίβλεψης, με τα εξής χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές 
διαστάσεις 44X36X8cm, ένδειξη χρόνου επίθεσης (ύψος ψηφίων 21cm), χειριστήριο 
χρονομέτρων με start-stop-reset, αναγνωσιμότητα 120m, ενδεικτικού βάρους περίπου 
4kg. Η σύνδεση με το χειριστήριο και το κεντρικό πίνακα θα επιτυγχάνεται ασύρματα. 
Τα ψηφία θα λειτουργούν με τεχνολογία LED και ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος 
από αλουμίνιο με ενισχυμένο ακρυλικό φύλλο στην μπροστινή πλευρά πιστοποιημένο 
για αντοχή από χτυπήματα μπάλας. Στην τιμή πέραν της προμήθειας περιλαμβάνεται 
η προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων 
σύνδεσης στο χρονόμετρο, ο έλεγχος και οι δοκιμές, τα υλικά και μικροϋλικά, 
συμπεριλαμβανομένων όλων  των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (στηρίγματα, 
σφικτήρες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών, κ.λ.π. παραδοτέο σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξακόσια 

                  Αριθμητικώς:     600,00 € 

 



 
ΑΡΘΡΟ 204ο Κόρνα λήξης χρόνου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 

 
Κόρνα λήξης χρόνου, ήτοι μεγάφωνο ονομαστικής ισχύος 25W επίτοιχο, διαμέτρου 
355mm και μήκους 425mm, η οποία θα λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα κατά 
την λήξη του χρόνου και σε άλλες αλλαγές του παιχνιδιού και θα είναι συνδεδεμένη με 
το χειριστήριο των χρονομέτρων της γραμματείας, χρώματος ανοιχτό γκρι (RAL 7035). 
Η σύνδεση με το χειριστήριο και το κεντρικό πίνακα θα επιτυγχάνεται ασύρματα. Στην 
τιμή πέραν της προμήθειας περιλαμβάνεται η προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση 
και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων σύνδεσης με την κόρνα, ο έλεγχος και οι 
δοκιμές,  τα υλικά και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένων όλων  των απαραιτήτων 
ειδικών τεμαχίων (στηρίγματα, σφικτήρες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, 
δοκιμών, κ.λ.π. παραδοτέας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδομήντα 

                  Αριθμητικώς:     70,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 205ο Μεγαφωνική εγκατάσταση αγωνιστικού χώρου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 
 

Μεγαφωνική εγκατάσταση αγωνιστικού χώρου, που περιλαμβάνει: έξι (6) ηχεία τύπου 
κόρνας ισχύος 50W Rms το καθένα, ένα (1) τελικό επαγγελματικό ενισχυτή ισχύος 
300W στα 100V, ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο μεταλλικό με δυναμική κάψα, με δύο 
βάσεις (μία χαμηλή επιτραπέζια για τη γραμματεία και  ένα στήριγμα για όρθιο ομιλητή) 
και ένα (1) CD-DVD-MP3 player. Στην τιμή πέραν της προμήθειας περιλαμβάνεται η 
προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων 
σύνδεσης στα τέσσερα (4) ηχεία ψηλά στην στέγη και απέναντι από τις κερκίδες και 
των δύο (2) ηχείων ψηλά στη στέγη και πάνω από τις κερκίδες, ο έλεγχος και οι 
δοκιμές, τα υλικά και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένων όλων  των απαραιτήτων 
ειδικών τεμαχίων (στηρίγματα, σφικτήρες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, 
δοκιμών, κ.λ.π. παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δύο χιλιάδες οκτακόσια 

                  Αριθμητικώς:     2.800,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 206ο Μεγαφωνική εγκατάσταση εισόδου θεατών και αποδυτηρίων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 

 
Μεγαφωνική εγκατάσταση υπογείου, που περιλαμβάνει: δώδεκα (6+6) ηχεία - ομοίου 
χρώματος με αυτό της ψευδοροφής - ισχύος 30 W Rms το καθένα, ένα (1) τελικό 
επαγγελματικό ενισχυτή ισχύος 180W, ένα (1) μικρόφωνο μεταλλικό με δυναμική κάψα 
και με στήριγμα και ένα (1) CD-DVD-MP3 player. Στην τιμή πέραν της προμήθειας 
περιλαμβάνεται η προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών 



και καλωδίων σύνδεσης στα δώδεκα (6+6) ηχεία επί της ψευδοροφής, ο έλεγχος και 
οι δοκιμές, τα υλικά και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένων όλων  των απαραιτήτων 
ειδικών τεμαχίων (στηρίγματα, σφικτήρες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, 
δοκιμών, κ.λ.π. παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννιακόσια 

                  Αριθμητικώς:     900,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 207ο Τρίγωνο γειώσεως 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 

 
Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο από τρία ηλεκτρόδια σταυρού θερμά γαλβανισμένα 
μήκους 3 μέτρων έκαστο εμπηγμενα στο έδαφος σε διάταξη τρίγωνου πλευράς 4m, με 
τα αντίστοιχα φρεάτια 30Χ30cm, συνδεδεμένα με χαλκό 70mm2 και με τον ανάλογο 
χαλκό σύνδεσης του τριγώνου με τον γενικό πινάκα (μήκος χαλκού περίπου 30 μέτρα). 
Ο χαλκός σύνδεσης των ηλεκτροδίων θα οδεύει σε χάνδακα βάθους 0,60 m και 
σκεπάζεται με φερτό χώμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ωμομέτρηση του και η 
παράδοση φύλλου ελέγχου και δοκιμών, τα υλικά και μικροϋλικά, 
συμπεριλαμβανομένων όλων  των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (στηρίγματα, 
σφικτήρες) και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών, κ.λ.π. παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τετρακόσια πενήντα 

                  Αριθμητικώς:     450,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 208ο Πλάκα γείωσης από χαλκό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 

 
Πλάκα γείωσης από χαλκό διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με 
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μίας 
πλάκας γειώσεως. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο 
χάκλινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει 
ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο. από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό 
και ακροδέκτη. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν εξήντα 

                  Αριθμητικώς:     160,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 209ο Χαλύβδινη ταινία (St/t/Zn), διατομής 30x3,5mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 6 

 
Χαλύβδινη ταινία (St/t/Zn), διατομής 30x3,5mm, θερμά  επιψευδαργυρωμένης με 500 
gr/m2 κατά DIN 48801 σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2, για  τοποθέτηση 



σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικέραυνου, ήτοι  υλικά  και  μικροϋλικά (με τα ειδικά 
πιστοποιημένα στηρίγματα), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, και  εργασία  για 
ευθυγράμμιση της ταινίας περιμετρικώς και επί των θεμελίων του υπάρχοντος 
γυμναστηρίου, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννέα 

                  Αριθμητικώς:     9,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 210ο Ακίδα σύλληψης κεραυνών Φ16x600mm Cu-A/eNi 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 

 
Ακίδα σύλληψης κεραυνών Φ16x600mm Cu-A/eNi, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση μίας ακίδας σύλληψης κεραυνών Φ16x600mm στη στέγη του 
γυμναστηρίου μαζί με τα υλικά, μικροϋλικά και ειδικά εξαρτήματα στήριξης και 
σύνδεσης και εργασία εγκατάστασης 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     45,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 211ο Μονόκλωνος αγωγός από κράμα αλουμινίου (AlMgSi), κυκλικής 
διατομής Φ8mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 36 

 
Προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, μονόκλωνου αγωγού 
κράματος αλουμινίου (AlMgSi), κυκλικής διατομής Φ8mm, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2,  και τοποθέτηση σε αντικεραυνική εγκατάσταση, ήτοι υλικά και 
μικροϋλικά (με τα ειδικά πιστοποιημένα στηρίγματα), η χρήση πάσης φύσεως 
μηχανημάτων, και  εργασία  για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, 
έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτά ευρώ και πενήντα 

                  Αριθμητικώς:     7,50 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 212ο Στήριγµα οριζόντιου αγωγού διαµέτρου Φ8-10 mm, από PVC, µε 
εγκοπές στήριξης του αγωγού, κατάλληλο για επιφάνειες µονωµένου δώµατος, ίδιου 
χρώματος με την οροφή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 

 
Στήριγµα οριζόντιου αγωγού διαµέτρου Φ8-10 mm, από PVC, µε εγκοπές στήριξης 
του αγωγού, κατάλληλο για επιφάνειες µονωµένου δώµατος, ίδιου χρώματος με την 
οροφή του γυμναστηρίου μαζί με τα υλικά, μικροϋλικά και ειδικά εξαρτήματα στήριξης 
και σύνδεσης και εργασία εγκατάστασης 
 



Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Δύο 

                  Αριθμητικώς:     2,00 € 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 213ο Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6kg 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19 

 
Πυροσβεστήρας κόνεως γομώσεως 6kg τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεώς του σε τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και στήριξη. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πενήντα 

                  Αριθμητικώς:     50,00 € 

 

 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 214ο Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12kg 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19 

 
Πυροσβεστήρας κόνεως γομώσεως 12kg τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεώς του σε τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και στήριξη. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εβδομήντα 

                  Αριθμητικώς:     70,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 215ο Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως χωρητικότητας 25kg 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19 

 
Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως χωρητικότητας 25kg, πλήρης, δηλαδή 
προμήθεια και μεταφορά. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν εβδομήντα 

                  Αριθμητικώς:     170,00 € 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 216ο Πυροσβεστική φωλιά 
 



Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 20 

 
Πυροσβεστική φωλιά, επίτοιχη ή χωνευτή, πλήρης, αποτελούμενη από σιδηρό κιβώτιο 
ερυθρού χρώματος, μετά θύρας, με ανέμη και με μάνικα 1 ¾ ins ονομαστικής πιέσεως 
10atm και μήκους 20m, μoνίμως συνδεδεμένη με το δίκτυο πυρόσβεσης, με ακροφύσιο 
ρυθμιζόμενο αλουμινίου (αυλίσκο) και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί 
τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     180,00 € 

 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 217ο Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 2½" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 

 
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 2½", κατάλληλος για δίκτυα πυρόσβεσης και 
κοχλιοτόμηση (κοπή σπειρώματος) εξωτερ. διαμέτρου 76,1mm και πάχους 3,6mm, 
τοποθετημένος με όλα τα πιστοποιημένα υλικά και ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 
σύμφωνα με τον κανονισμό πυρόσβεσης, με τα ειδικά στηρίγματα, δηλαδή γαλβ. 
χαλυβδοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Τριάντα δύο  

                  Αριθμητικώς:     32,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 218ο Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 4" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 

 
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 4", κατάλληλος για δίκτυα πυρόσβεσης και 
κοχλιοτόμηση (κοπή σπειρώματος) εξωτερ. διαμέτρου 114,3mm και πάχους 4,5mm, 
τοποθετημένος με όλα τα πιστοποιημένα υλικά και ειδικά τεμάχια συνδέσεως, 
σύμφωνα με τον κανονισμό πυρόσβεσης, με τα ειδικά στηρίγματα, δηλαδή γαλβ. 
χαλυβδοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

Τιμή ενός μέτρου (m) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα δύο  

                  Αριθμητικώς:     42,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 219ο Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ100mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12 



 
Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ100mm τύπου VICTAULIC, πίεσης λειτουργίας PN16, 
κατάλληλη για δίκτυα πυρόσβεσης, πλήρως  τοποθετημένη,  , δηλαδή βαλβίδα και 
μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία για την πλήρη κατακορύφου ή οριζόντιας 
τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή 
βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     120,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 220ο Δίδυμο πυροσβεστικό υδροστόμιο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 20 

 
Δίδυμο πυροσβεστικό υδροστόμιο 4'', πλήρες, αποτελούμενο από δύο στόμια 
σύνδεσαης 2½'', σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με storz, τάπα, βαλβίδα 
αντεπιστροφής 4'', δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    

 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Διακόσια 

                  Αριθμητικώς:     200,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 221ο Ανιχνευτής ροής (flow switch) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 

 
Ανιχνευτής  ροής  (flow  switch),  πλήρης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  σύνδεση  
προς  τα  δίκτυα νερού και ηλεκτρικού  ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για 
την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατόν είκοσι 

                  Αριθμητικώς:     120,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 222ο Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 

 
Πίνακας πυρανίχνευσης και συναγερμού, 6 ζωνών, με πληκτρολόγιο ελέγχου, 
χειρισμού και προγραμματισμού, με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας και 
ελέγχου, ενδείξεων κάρτες βρόχου, μονάδα τροφοδοσίας, τροφοδοτικό ηχητικών 
σημάτων, επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση 
επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξακόσια 



                  Αριθμητικώς:     600,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 223ο Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 

 
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (σταθερού ορίου και ρυθμού ανόδου θερμοκρασίας),   
σημειακής   αναγνώρισης,   με   βάση  τύπου μπαγιονέτ  και  κεφαλή,  με ηλεκτρονικό 
αισθητήριο που μετρά τις  θερμικές  καταστάσεις  που δημιουργούνται από την φωτιά 
(θερμοκρασία  ενεργοποίησης  57°C  ή ανύψωση θερμοκρασίας με ρυθμό  9,4°C ανά 
πρώτο λεπτό), με δυνατότητα σύνδεσης και με φωτεινό απομακρυσμένο  επαναλήπτη,  
πλήρης,  δηλαδή προμήθεια  και  προσκόμιση  συσκευής  στον  τόπο  του έργου, 
μικροϋλικά  στήριξης  και  σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης,  σύνδεσης και δοκιμών 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξήντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     65,00 € 

 

 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 224ο Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 

 
Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός, σημειακής αναγνώρισης, με βάση και πλαστικό 
περίβλημα, ενσωματωμένο διακόπτη για έλεγχο της κατάστασής του, δύο φωτεινές 
ενδείξεις LED ενεργοποιούμενες στον συναγερμό και επαφές για σύνδεση οπτικής 
ένδειξης LED σε απομακρυσμένο σημείο, και ανταποκρίνεται σε ελαφρύ λευκό καπνό, 
χρησιμοποιώντας την φωτοηλεκτρική αρχή για την μέτρηση της πυκνότητας του 
καπνού, πλήρης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, 
μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Ογδόντα 

                  Αριθμητικώς:     80,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 225ο Κομβίο συναγερμού       
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 

 
Κομβίο συναγερμού πυρανίχνευσης,  διευθυνσιοδοτούμενου  ή μη τύπου,    κατάλληλο   
για   επίτοιχη  τοποθέτηση,   με   προστατευτικό  γυαλί  ασφαλείας,  πλήρες, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 



 
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Σαράντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     45,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 226ο Σειρήνα συναγερμού  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 

 
Σειρήνα σήμανσης συναγερμού πυρκαγιάς, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Πενήντα πέντε 

                  Αριθμητικώς:     55,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 227ο Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο LED 8W 1,5h IP42 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62 

 
Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο LED 8W, διάρκειας 1,5h, με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία, προστασίας IP42, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εξήντα 

                  Αριθμητικώς:     60,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 228ο Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο 2x20W 1,5h IP42 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 

 
Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο LED 2x20W, διάρκειας 1,5h, με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία, προστασίας IP42, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εκατό 

                  Αριθμητικώς:     100,00 € 

 



 
 
ΑΡΘΡΟ 229ο Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 

 
Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων, πλήρης, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, μαζί με ένα δοχείο με αφρογόνο υλικό, χωρητικότητας 25lt και ένα 
αναμικτήρα αφρού, που περιλαμβάνονται στην τιμή, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
και όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής 
με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Επτακόσια 

                  Αριθμητικώς:     700,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 230ο Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής ηλεκτροκίνητης-πετρελαιοκίνητης 
αντλίας 25m3/h - 100mΣΥ, jockey 3m3/h - 100mΣΥ 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 22 

 
Πυροσβεστικό συγκρότημα παροχής ηλεκτροκίνητης-πετρελαιοκίνητης αντλίας 
25m3/h - 100mΣΥ, jockey 3m3/h - 100mΣΥ αυτόνομο, αποτελούμενο από 
ηλεκτροκίνητη, πετρελαιοκίνητη, JΟCΚΕΥ αντλία, πιεστικό δοχείο 100lt, όργανα 
ελέγχου και προστασίας και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα νερού, 
συμπεριλαμβανόμενων των συλλεκτών, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, 
με κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      Εννέα χιλιάδες 

                  Αριθμητικώς:     9.000,00 € 

 
 

 

  Βόλος,     03 -  03  - 2017                                              

 

             Οι Συντάξαντες                                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

                                                                                                ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                                                       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                             

 

       Ιωάννης Ζαγοριανός                                                             Ελένη  Προβιά 

       Πολιτικός Μηχανικός                                                      Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

       Ανάργυρος Κελαϊδόπουλος 

       Μηχανολόγος Μηχανικός  


