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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1  Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης 
εργασίας και 
που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη περιοχή  του  
υπόψη  έργου,  
ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών περιλαµβάνονται :

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του 
έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και 
τα λοιπά 
τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας του έργου.
β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  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 προς το είδος και  την απόδοση των 
µηχανηµάτων, την 
ειδικότητα  και τον αριθµό του εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  
δυνατότητα 
χρησιµοποίησης ή  όχι µηχανικών µέσων.

1.2  Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, µνηµονεύονται ( για απλή διευκρίνιση 
του  όρου   
" κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαµβάνονται  στο περιεχόµενο 
των τιµών του 
τιµολογίου :

α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας 
και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα  έργα,  µε  
όλες  τις  
απαιτούµενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους µετακινήσεις,  µέχρι   την  
πλήρη  
ενσωµάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

β.  Οι  δαπάνες  µισθών,   ηµεροµισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  ( στο  Ι. Κ. Α., 
ασφαλιστικές   
εταιρίες,   άλλους   ηµεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς Οργανισµούς κατά  
περίπτωση 
όπως απαιτείται κ. λ. π.),  δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ, του κάθε είδους 
επιστηµονικού 
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του  εξειδικευµένου ή  όχι προσωπικού  των 
γραφείων,  
εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ  ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου  στον 
τόπο του 
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έργου  ή αλλού ( εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση ( ενοικίαση  ή 
αγορά), 
οργάνωση,  διαρρύθµιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις αυτών,  
τις παροχές  
νερού, ηλεκτρικού  ρεύµατος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την  
εγκατάσταση  
γραφείων  αναδόχου  και  ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα 
µε τους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών.

ε.  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την 
εκτέλεση 
δοκιµών.

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασµένων  στοιχείων   ( που 
περιλαµβάνουν  
και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων 
κλπ) µε τις 
φορτοεκφορτώσεις  και µεταφορές µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο 
έργο).

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις ( µεταφορών, µηχανηµάτων κλπ).

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή 
τρίτων ή την 
πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα ( κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά 
τεύχη 
δηµοπράτησης.

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόµισης  και  λειτουργίας  των µηχανηµάτων που 
απαιτούνται  
για τα  έργα, µέσα   στις οποίες  περιλαµβάνονται τα  µισθώµατα, η αποθήκευση, 
φύλαξη και η 
ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή  και  συντήρηση,  
οι  για  
οποιαδήποτε  αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή, µεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  
αυτών,  οι  
άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ.

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές 
αποθέσεις 
µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων, κλπ, εκτός 
αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης  µηχανηµάτων και προσωπικού, 
εκτέλεση  των  
έργων  µε  µεθοδολογία  χαµηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των εµποδίων  που  
εισάγει  η  
εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη 
κατά φάσεις 
εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές 
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προθεσµίες προόδου 
των έργων.

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες µελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών 
ΟΚΩ που 
συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών 
µέτρων  - 
έργων  ασφάλειας, για  τη µη  παρακώλυση της  οµαλής διεξαγωγής  της κυκλοφορίας, 
όπως π. χ. :

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00 µ 
που τυχόν θα 
απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών σε οδούς 
µικρής 
σηµασίας.

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή µεταλλικών περιφραγµάτων, κινητών ή όχι.

Οι δαπάνες  µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της 
καθηµερινής  
κάλυψης  σκαµµάτων  µε   σιδηρά  φύλλα  ( λαµαρίνες),  όπου  τούτο απαιτείται για 
την  
αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και  πεζών, όπως και οποιονδήποτε  
κατασκευών  
αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγµάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας 
και των 
κατασκευών.

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές 
επιστρώσεις  
επ' αυτών  ( παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π. χ.  πικούνισµα, σκούπισµα, 
καθαρισµός, άρση 
και µεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω  εργασίες  κλπ  
( εκτός  αν  
περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του Τιµολογίου).

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τοµών  ή οπών  στα τοιχώµατα  υφισταµένων φρεατίων, 
αγωγών ή 
τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συµβάλλουν σ' αυτά ( εκτός αν 
περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που 
προέρχονται 
από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας.

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  µελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  ( µελέτες 
σύνθεσης 
σκυροδεµάτων κλπ.)

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  µέτρων για την προστασία 
του 
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
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κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους, 
τέλη, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κλπ.

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών,  
υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύµφωνα  µε  τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και 
τους  
Οργανισµούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  ( ΟΚΩ)  ( εκτός  αν 
περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές 
αναφέρονται  
στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  ( ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης.

1.3   Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία 
ενδέχεται  
να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της λειτουργίας 
των 
υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής.

1.4   Ανάλογα  προβλήµατα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  µε  τις 
συνεπαγόµενες 
δαπάνες,  µπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας και  τη   µεγάλη 
 σηµασία  
που   έχουν  ορισµένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές εγκαταστάσεις  υπόλοιπων 
δικτύων  ΟΚΩ 
( ΟΤΕ,   ∆ΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του 
Τιµολογίου.

1.5   Στις τιµές  µονάδας του  Τιµολογίου δεν  συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για 
γενικά έξοδα 
κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,  
δηλαδή για 
τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις, φόρους  δασµούς,   
ασφάλιστρα,  τέλη  
χαρτοσήµου,   συµφωνητικών,  αποδείξεων, πιστοποιήσεων   πληρωµών,  κλπ.   τόκους 
 των   
κεφαλαίων,  τις κάθε  είδους µετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού,  τις 
πρόσθετες δαπάνες  λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα 
διοικητικά 
έξοδα,  τη λειτουργία γραφείων κ. λ. π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες 
κάθε είδους  
που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες 
και σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε .......................................
............... ως προς τις τιµές του Τιµολογίου

1.6   Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ( Φ. Π. Α.) επί των τιµολογίωνεισπράξεων του 
αναδόχου  
επιβαρύνει τον Κύριο του έργου
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ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKO∆ΟΜΙΚΑ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01- Α1.1.1Αρθρο1

 Μεταφορές µε αυτοκίνητο- ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136)
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)
Μονάδα µέτρησης : Τοννοχιλιόµετρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ :  µηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01. Μ- Α1.1.2Αρθρο2
 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων- Σε εδάφη 
γαιώδη-
ηµιβραχώδη 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122)
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, 
εκτός 
από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος 
της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών 
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, 
σύφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
εκσκαφή.
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2122: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι ένα και Τριάντα λεπτά € 21,30
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ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01. Μ- Α1.1.3Αρθρο3
 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων- Σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124)
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή 
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 
m 
από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 
έως 
0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική 
αντιστήριξη 
των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεµελίων τεχνικών έργων"
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
εκσκαφή.
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2124: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Πενήντα πέντε λεπτά € 5,55

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01- Α1.1.4Αρθρο4
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων.- Με την 
διάστρωση 
των προϊόντων µετά την εκφόρτωση 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172)
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ 
και 
µετά την εκσκαφή
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2172: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα λεπτά € 6,70



Σελί δα  8- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40- Α1.1.5Αρθρο5
  Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177)
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε 
ζεµπίλι, τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης 
οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια 
µε 
συντελεστή προσαύξησης 2,0.
Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
Μονάδα µέτρησης : Τοννοδεκάµετρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2177: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01. Μ- Α1.1.6Αρθρο6
 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα- Με χρήση συνήθους 
κρουστικού 
εξοπλισµού 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασµό ή µη 
µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του 
υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 
τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα και Πενήντα δύο λεπτά € 30,52



Σελί δα  9- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01. Μ- Α1.1.7Αρθρο7
 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.- Με εφαρµογή 
συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασµό ή µη 
µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων 
των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του 
υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των 
ικριωµάτων 
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεµαχισµός των 
ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα οκτώ και Πενήντα δύο λεπτά € 58,52

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01- Α1.1.8Αρθρο8
 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- 
Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, 
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε 
το 
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την 
συσσώρευση 
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.20 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90



Σελί δα  10- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01- Α1.1.9Αρθρο9
 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238)
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς 
και 
πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε 
ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η 
συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2238: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01- Α1.1.10Αρθρο10
 Καθαίρεση επικεραµώσεων- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων 
κεράµων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241)
Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, 
σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η 
διαλογή 
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.22 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2241: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα λεπτά € 6,70



Σελί δα  11- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23- Α1.1.11Αρθρο11
  Καθαίρεση επιχρισµάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252)
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των 
προϊόντων 
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την µελέτη και 
την 
ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2252: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07- Α1.1.12Αρθρο12
 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές- Για ανοίγµατα επιφανείας 
άνω 
του 1,50 m2 και έως 2,00 m2  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ)
∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 
οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των 
παρειών 
της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Με τις τιµές των άρθρων 22.30 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 
συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων 
µε 
τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, 
βλήτρων 
κλπ.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2264.1Γ: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50



Σελί δα  12- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45- Α1.1.13Αρθρο13
  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275)
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση 
των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα 
σιδηρά 
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά 
προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2275: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54- Α1.1.14Αρθρο14
  Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252)
Καθαίρεση οροφοκονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασία, µε τα 
τα 
απαιτούµενα ικριώµατα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, 
σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".
Με τις τιµές των άρθρων 22.54 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιµή ανά 
τετραγωνικό 
µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2252: 100,00%

Ευρώ : Εννέα € 9,00



Σελί δα  13- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56- Α1.1.15Αρθρο15
  Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102)
Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε 
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. 
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς 
φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 
"Καθαιρέσεις 
µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους".
Με τις τιµές των άρθρων 22.56 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιµή ανά 
τετραγωνικό 
µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6102: 100,00%

Ευρώ :  µηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60- Α1.1.16Αρθρο16
  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε 
πλήρη 
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή 
αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.60 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιµή ανά 
τετραγωνικό 
µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι λεπτά € 2,20



Σελί δα  14- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02- Α1.1.17Αρθρο17
 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων- Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275)
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την 
συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των 
χρησίµων 
υλικών.
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2275: 100,00%

Ευρώ :  µηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35



Σελί δα  15- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03- Α1.2.1Αρθρο1
 Σκυροδέµατα µικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213)
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες 
σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι 
πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο 
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την 
µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 
m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το 
άρθρο 
32.02.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3213: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ένα € 101,00



Σελί δα  16- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04- Α1.2.2Αρθρο2
 Σκυροδέµατα µικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214)
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες 
σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι 
πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο 
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την 
µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 
m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το 
άρθρο 
32.02.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3214: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν έξι € 106,00

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03- Α1.2.3Αρθρο3
 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5)
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί 
µεµονωµένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί 
µε άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3223Α.5: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80



Σελί δα  17- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02- Α1.2.4Αρθρο4
  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.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3811: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50



Σελί δα  18- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01- Α1.2.5Αρθρο5
 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος λείοι κατηγορίας Β500A  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872)
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, 
µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και 
διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε 
µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 
την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή 
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των 
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 
πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|
|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|
|(mm)_|_______|_______________|___ δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm 2)_|µέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|____ ___|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|



Σελί δα  19- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα 
µε την µελέτη.
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3872: 100,00%

Ευρώ : Ενα και ∆έκα τρία λεπτά € 1,13



Σελί δα  20- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03- Α1.2.6Αρθρο6
 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος- ∆οµικά πλέγµατα B500C  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, 
µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και 
διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε 
µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 
την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή 
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των 
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 
πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|
|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|
|(mm)_|_______|_______________|___ δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm 2)_|µέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|____ ___|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|



Σελί δα  21- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα 
µε την µελέτη.
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Ενα λεπτά € 1,01



Σελί δα  22- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.02- Α1.3.1Αρθρο1

 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm- Πάχους 
1/2 
πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1)
α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση 
CE, 
η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, 
οι 
πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισµός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση 
έτοιµου κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή 
ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που παρασκευάζεται επί τόπου
β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών 
προσµίκτων 
κονιαµάτων, αλλά δεν συµπεριλαβάνεται:
γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσµικτα και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά 
στοιχεία (πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και 
καπακιών

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν 
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0 
N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο 
σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4622.1: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα εννέα και Πενήντα λεπτά € 19,50



Σελί δα  23- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.03- Α1.3.2Αρθρο2
 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm- Πάχους 
1 
(µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1)
α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση 
CE, 
η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, 
οι 
πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισµός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση 
έτοιµου κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή 
ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που παρασκευάζεται επί τόπου
β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών 
προσµίκτων 
κονιαµάτων, αλλά δεν συµπεριλαβάνεται:
γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσµικτα και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά 
στοιχεία (πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και 
καπακιών

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν 
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0 
N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο 
σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4623.1: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50



Σελί δα  24- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21- Α1.3.3Αρθρο3
  Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121)
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 
µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται 
επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά):
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση 
ρύπων (µε 
κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε 
βούρτσισµα) κλπ
- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της 
εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 
οριοθέτησης 
κενών και ορίων κλπ
γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων 
σύνθεση των 
κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του 
µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες 
διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7121: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50



Σελί δα  25- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41- Α1.3.4Αρθρο4
  Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7141)
Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου επί 
τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε ύψος µέχρι 4,00 m από του 
δαπέδου εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα 
µε 
κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου",.σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων η 
πρώτη πιτσιλιστό µε µεσοκόκκη άµµο, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) µε άµµο 
µεσόκοκκη 
και η τρίτη εκτελουµένη σε δύο φάσεις µε άµµο σπυρωτή µεσόκοκκη, ραντιστή µε 
θυµαράκι ή µε µηχανή,
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά):
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση 
ρύπων (µε 
κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε 
βούρτσισµα) κλπ
- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της 
εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 
οριοθέτησης 
κενών και ορίων κλπ
γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων 
σύνθεση των 
κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του 
µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες 
διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7141: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60



Σελί δα  26- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71- Α1.3.5Αρθρο5
  Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171)
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m 
ύψους 
από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, εξώστη).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7171: 100,00%

Ευρώ :  µηδέν και Εξήντα οκτώ λεπτά € 0,68

ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04- Α1.3.6Αρθρο6
  Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809)
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε 
σήµανση 
CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού 
ετοίµου 
φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται 
ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 
µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται 
µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7809: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Πενήντα λεπτά € 15,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.02- Α1.3.7Αρθρο7
  Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809)
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια 
επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης 
(πχ 
βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7809: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά € 31,50



Σελί δα  27- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΗΜΧ Ν9340.61.4.1Αρθρο1

 Αγωγός γυµνός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατοµής 50mm2 .  ∆ηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά

και εγκατάσταση  ενός τρέχοντος µέτρου  γυµνού  αγωγού σιδήρου για την 
εγκατάσταση

και την σύνδεση  του δικτύου µε τις γειώσεις και για την εγκατάσταση του 
αλεξικέραυνου

(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 45: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Εξήντα οκτώ  λεπτά € 7,68

ΗΜΧ Ν92821.4.2Αρθρο2
 Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10χ200, µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
εγκαταστάσεως,
δηλ. προµήθεια, σύνδεση µε τις συλλεκτήριους χάλκινους αγωγούς, στερέωση επί 
της σκεπής παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 45: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τέσσερα και Εβδοµήντα δύο λεπτά € 24,72

ΗΜΧ Ν92831.4.3Αρθρο3
 Στηρίγµατα χαλκού σε κεραµίδι ή σε οπλισµένο σκυρόδεµα, µε όλα τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά,
όπως σφικτήρες, διαστολικά, συστολικά κ.λ.π. για πλήρη εγκατάσταση κλωβού 
αλεξικέραυνου

(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 45: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα ένα λεπτά € 4,51

ΗΜΧ Ν8432.2.271.4.4Αρθρο4
 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL  βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή 
τετράστηλα µε ύψος 600 χιλ
και µήκους 1,2 µ, µε θερµαντική απόδοση 3720 Kcal/h µε θερµοκρασία νερού εισόδου 
90 o C
 και εξόδου 70 ο C και θερµοκρασία χώρου 20 ο C .Εγχώρια που αποτελούνται από 
οσαδήποτε στοιχεία 
πλήρως εγκατεστηµένα ,µε στηρίγµατα τοίχου η δαπέδου και µικρουλικά επί τόπου 
και 
εργασία εγατάστασης.
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 26: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια επτά και Εξήντα δύο λεπτά € 307,62



Σελί δα  28- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8804.21.4.5Αρθρο5
 Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας µε κουδούνι δύο ήχων 
Μπουτόν εξώθυρας χωνευτό, πολυτελείας, αξιόπιστης κατασκευάστριας, δηλ. 
προµήθεια 
προσκόµιση

 µπουτόν εξώθυρας πολυτελείας και µικροϋλικών (ροζέττα χάρτου ξύλινα τακάκια, 
γύψος, ξυλοβιδες κλπ.)
 εγκατάσταση σύνδεση και δοκιµή για κανονική λειτουργία.

Επίσης κουδούνι δύο ήχων για σύνδεση µε µπουτόν εξώθυρας αξιόπιστης 
κατασκευάστριας εταιρείας, δηλ. προµήθεια προσκόµιση
 κουδουνιού εξώθυρας πολυτελείας και µικροϋλικών (ροζέττα χάρτου ξύλινα τακάκια, 
γύψος, ξυλοβιδες κλπ.)
 εγκατάσταση σύνδεση και δοκιµή για κανονική λειτουργία.

(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 49: 100,00%

Ευρώ : ∆ώδεκα και Εβδοµήντα έξι λεπτά € 12,76

ΗΜΧ 81521.4.6Αρθρο6
 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη 
οχυβάδα

δηλ.  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν τριάντα οκτώ  και Είκοσι οκτώ λεπτά € 138,28

ΗΜΧ 8151.21.4.7Αρθρο7
 Λεκάνη  αποχωρητηρίου

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

(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα δύο και ∆έκα τρία λεπτά € 192,13



Σελί δα  29- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8181.21.4.8Αρθρο8
 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm  (ευρωπαϊκού)
(καθηµένου) τύπου, δηλαδή  λεκάνη και  υλικά στερεώσεως  και συγκολλήσεως επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πέντε και Σαράντα δύο λεπτά € 105,42

ΗΜΧ 8042.1.21.4.9Αρθρο9
 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 40 mm  
πιέσεως

λειτουργίας 4  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Είκοσι δύο λεπτά € 15,22

ΗΜΧ 8042.1.31.4.10Αρθρο10
 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 50 mm  
πιέσεως

λειτουργίας 4  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και ∆έκα επτά λεπτά € 15,17

ΗΜΧ 8042.1.71.4.11Αρθρο11
 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 100 mm  
πιέσεως

λειτουργίας 4  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τρία και Τριάντα οκτώ λεπτά € 23,38



Σελί δα  30- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8042.1.91.4.12Αρθρο12
 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 125 mm  
πιέσεως

λειτουργίας 4  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Τριάντα επτά λεπτά € 25,37

ΗΜΧ 8042.1.101.4.13Αρθρο13
 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 140 mm  
πιέσεως

λειτουργίας 4  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι εννέα και Εβδοµήντα εννέα λεπτά € 29,79

ΗΜΧ 8042.1.111.4.14Αρθρο14
 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 160 mm  
πιέσεως

λειτουργίας 4  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα και ∆έκα οκτώ  λεπτά € 30,18

ΗΜΧ Ν8043.31.4.15Αρθρο15
 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ  
πάχος τυχώµατος 2,0mm τοποθετηµένος πιέσεως λειτουργίας για 20-80 οC 4,0 ατµ.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Ενενήντα τέσσερα λεπτά € 15,94



Σελί δα  31- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8043.41.4.16Αρθρο16
 Πλαστικός  σωλήνας  ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ  
πάχος τυχώµατος 2,5mm τοποθετηµένος πιέσεως λειτουργίας για 20-80 οC 4,0 ατµ.
µε κάθε είδους ειδικά τεµάχια σύνδεσης και στερεώσεως και µικροϋλικά επί
τόπου και µε εργασία πλήρουσ εγκαταστάσεως , συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως

(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι ένα και Πενήντα έξι λεπτά € 21,56

ΗΜΧ 8153.11.4.17Αρθρο17
 ∆οχείο  πλύσεως  αποχωρητηρίου   (καζανάκι  πλύσεως)   Υψηλής  πιέσεως  τύπου
Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες µε τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την άλυσο και λαβή,
τα  ρακόρ στοµίων  τροφοδοτήσεως και  εκροής τον  χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα
στηρίγµατα, δηλαδή  υλικά γενικά επί  τόπου και εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως

γιά λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 15: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα τέσσερα και Ενενήντα δύο λεπτά € 144,92

ΗΜΧ Ν8179.21.4.18Αρθρο18
"Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού µε την χαρτοθήκη πλήρες 
από

πορσελάνη διαστάσεων 15χ15
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τρία και Οκτώ λεπτά € 23,08

ΗΜΧ Ν8307.11.4.19Αρθρο19
 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm µε το σύνολο
των εξαρτηµάτων του πλήρης. Περιλαµβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναµικτήρας
µε τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερµού - ψυχρού νερού µέσω γωνιακών διακοπτών

χρωµέ  και τεµαχίων  ευκάµπτων σωλήνων  χρωµέ που  φέρουν στα  άκρα τους 
ρακόρ

χρωµέ προσαρµογής  µε τον αναµικτήρα και  τον γωνιακό διακόπτη ο  καθρέπτης, η
εταζέρα,   η  σαπουνοθήκη,   η  ποτηροθήκη   ή  δεύτερη   σαπουνοθήκη  και   η
πετσετοκρεµάστρα  µε τα  υλικά και  µικροϋλικά εγκαταστάσεως  και συνδέσεως  (
στηρίγµατα νιπτήρα,  βίδες, σιµεντοκονία κλπ)  και η εργασία  γιά παράδοση των

πιό πάνω σε λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 17: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια ενενήντα δύο και ∆έκα έξι λεπτά € 392,16



Σελί δα  32- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8152.21.4.20Αρθρο20
 Αποξήλωση ειδών υγειινής ,λεκάνης αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου   
,νιπτήρα,καζανάκια κ.τ.λ από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη οχυβάδα

πλήρους αποξηλώσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και ∆έκα εννέα λεπτά € 20,19

ΗΜΧ Ν8105.11.4.21Αρθρο21
 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου 1/2 ins  
πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  µε  τα  µικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα επτά και Τριάντα τέσσερα λεπτά € 17,34

ΗΜΧ Ν8037.31.4.22Αρθρο22
 Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαµέτρου φ18mm  πλήρως τοποθετηµένο σε
εγκατάσταση υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Σαράντα εννέα λεπτά € 9,49

ΗΜΧ 8104.21.4.23Αρθρο23
 Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη διαµέτρου 3/4 ins  
πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  µε  τα  µικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και ∆έκα λεπτά € 14,10

ΗΜΧ 8104.31.4.24Αρθρο24
 Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη διαµέτρου 1  ins  
πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  µε  τα  µικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Εβδοµήντα τρία λεπτά € 16,73



Σελί δα  33- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8104.41.4.25Αρθρο25
 Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη διαµέτρου 1 1/4 ins  
πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  µε  τα  µικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Ενενήντα τρία λεπτά € 20,93

ΗΜΧ 8104.51.4.26Αρθρο26
 Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη διαµέτρου 1 1/2 ins  
πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  µε  τα  µικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τρία και Ενενήντα έξι λεπτά € 23,96

ΗΜΧ Ν8056.5.41.4.27Αρθρο27
 Σιφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm  ,δηλαδή
µε κατακόρυφη ή οριζόντια απορροή µε κόφτρα οσµών 
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα επτά και Ενα λεπτά € 37,01

ΗΜΧ 8034.11.4.28Αρθρο28
 Σιδηροσωλήνας  µαύρος µε  ραφή διαµέτρου 1/2 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  (πράσινη
ετικέττα),   τοποθετηµένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ,  κλπ ενισχυµένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Εξήντα ένα λεπτά € 13,61



Σελί δα  34- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8034.21.4.29Αρθρο29
 Σιδηροσωλήνας  µαύρος µε  ραφή διαµέτρου 3/4 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  (πράσινη
ετικέττα),   τοποθετηµένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ,  κλπ ενισχυµένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Ενενήντα έξι λεπτά € 15,96

ΗΜΧ 8034.31.4.30Αρθρο30
 Σιδηροσωλήνας  µαύρος µε  ραφή διαµέτρου  1 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  (πράσινη
ετικέττα),   τοποθετηµένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ,  κλπ ενισχυµένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα εννέα και Εξήντα τρία λεπτά € 19,63

ΗΜΧ 8034.41.4.31Αρθρο31
 Σιδηροσωλήνας  µαύρος µε  ραφή διαµέτρου 1 1/4 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  
(πράσινη
ετικέττα),   τοποθετηµένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ,  κλπ ενισχυµένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Εξήντα τρία λεπτά € 22,63

ΗΜΧ 8034.51.4.32Αρθρο32
 Σιδηροσωλήνας  µαύρος µε  ραφή διαµέτρου 1 1/2 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  
(πράσινη
ετικέττα),   τοποθετηµένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ,  κλπ ενισχυµένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Εβδοµήντα ένα λεπτά € 25,71



Σελί δα  35- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8473.1.101.4.33Αρθρο33
 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη      
χωριτηκότητας 320 l πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 23: 100,00%

Ευρώ : Επτακόσια εβδοµήντα τέσσερα και Ενδεκα λεπτά € 774,11

ΗΜΧ Ν8477.11.4.34Αρθρο34
 Ασφαλιστική  βαλβίδα µε  ελατήριο διαµέτρου  1/2 ins    οιασδήποτε πιέσεως

λειτουργίας   µε  τα   µικροϋλικά  και   κάθε  εργασία   δοκιµών  και  πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 26: 100,00%

Ευρώ : Πέντε € 5,00

ΗΜΧ 8041.6.11.4.35Αρθρο35
 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος  0.80 mm εξωτ.διαµέτρου 18 mm  τοποθετηµένος 
µε

όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε
ήλους) και  συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 7: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Εξήντα οκτώ  λεπτά € 8,68

ΗΜΧ 8041.7.11.4.36Αρθρο36
 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος  0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 22 mm  τοποθετηµένος 
µε

όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε
ήλους) και  συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 7: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Πενήντα τρία λεπτά € 11,53



Σελί δα  36- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8041.8.11.4.37Αρθρο37
 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος  0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 28 mm  τοποθετηµένος 
µε

όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε
ήλους) και  συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 7: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Είκοσι λεπτά € 14,20

ΗΜΧ Ν8436.91.4.38Αρθρο38
 Αποξήλωση  λεβητοστασίου κεντρικής θέρµανσης   κοπής  σωλήνων  και  όλων των 
µικροϋλικών που απαιτούνται για την  εκτέλεση των  πιο πάνω  εργασιών (κυρίως  
και βοηθητικών υλικών, υλικά κοπής, τροχοί, οξυγόνα κλπ.).Ητοι υλικά και εργασία 
µεταφορά των αποξηλωµένων ειδών σε ασφαλή χώρο του ∆ήµου και όλα τα 
παραπάνω 
ανοιγµένα σε εργασία αποξήλωσης των σωµάτων και σωλήνων.
(1 ΜΜ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια σαράντα και Πενήντα δύο λεπτά € 440,52

ΗΜΧ Ν8694.11.4.39Αρθρο39
 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 
ins  
σε σωληνοειδές σχήµα πάχους 9 µµ, για διάµετρο σωλήνων  από ... έως 1 ins
µε τα µικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των

εγκλαρσιων κατά µήλος αρµών, δηλ. υλικά και µικροϋλικά και κάθε εργασία
για πλήρη εγκατάσταση
(1m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Εβδοµήντα επτά λεπτά € 8,77

ΗΜΧ Ν8694.21.4.40Αρθρο40
 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 2 
ins  
σε σωληνοειδές σχήµα πάχους 9 µµ, για διάµετρο σωλήνων  από ... έως 1 ins
µε τα µικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των

εγκλαρσιων κατά µήλος αρµών, δηλ. υλικά και µικροϋλικά και κάθε εργασία
για πλήρη εγκατάσταση
(1m)
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Εννέα λεπτά € 14,09



Σελί δα  37- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8452.2.121.4.41Αρθρο41
 Λέβητας χαλύβδινος Με καυστήρα (αυτόνοµος) νερού Θερµαντικής Ισχύος 400.000 
Kcal/h  
εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του,  το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους
πλίνθους και  τα απαιτούµενα υλικά και  µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και  µικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιµών

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα και 
Ενενήντα τέσσερα λεπτά

€ 9.894,94



Σελί δα  38- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν9003.3.71.4.42Αρθρο42
Το αναβατόριο θα είναι πλατφόρµα επίκλινους λειτουργίας εσωτερικού χώρου για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες δύο (2) ορόφων.θα έχει τα εξής ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ωφέλιµο φορτίο: 225 kg
Tαχύτητα      : 0,1 - 0,15 m/s µε οµαλή εκκίνηση και οµαλό σταµάτηµα.Μειωµένη 
ταχύτητα στις     στροφές για λόγους ασφαλείας.
Τροφοδοσία    : Κινητήρας 0,55 KW µε τάση φόρτισης 230 V 
Ενέργειας     : 400 V τριφασικό/µονοφασικό 50/80 Hz
∆ιαστάσεις    : Χρησιµοποιούµενος χώρος πλατφόρµας 800 X 1000
∆ιαδροµή      : Ισογείου - 1ου ορόφου-2ου ορόφου
Χεριστήρια    : Eξωτερικά χειριστήρια δύο (2) τεµαχίων µε µεταλλικές κολώνες 
στήριξης για 
κλήση της πλατφόρµας όταν αυτή δεν θα βρίσκεται στον επιθυµητό όροφο. 
Χεριστήριο 
επάνω στην πλατφόρµα µε σπιράλ καλώδιο ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
από 
τον συνοδό.
Στηρίξεις:    : Εναλλακτική σε πυλώνες (αν είναι εφικτό σε τοίχο)
Βαφή συστήµατος: Εποξειδωτική βαφή RAL 9002
Οδηγοί        : Σωληνώσεις οδήγησης σε εποδειδωτική βαφή RAL 9002
Στηρίξεις     : Κολώνες µε εποξειδωτική βαφή RAL 9002
Ασφάλεια      : Ρυθµιστής ταχύτητας µε µηχανισµό αρπαγής.∆ιακοπή της κίνησης σε 
περίπτωση που πιαστεί κάτι κάτω από την πλατφόρµα.Κλείδωµα µε κλειδί ασφαλείας 
για αποφυγή άσκοπης χρήσης.
Επιπροσθέτως το αναβατόριο θα διαθέτει αυτόµατη ανακλινόµενη πλατφόρµα για 
µπάρες 
προστασίας σε όλο το µήκος της διαδροµής καθώς και αναδιπλούµενο κάθισµα µε 
ζώνη 
ασφαλείας για χρήση από άτοµα τρίτης ηλικίας και όχι µόνο άτοµα Α.Μ.Ε.Α. µε 
αµαξίδιο.

            

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 63: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι επτά χιλιάδες € 27.000,00



Σελί δα  39- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8915.1.31.4.43Αρθρο43
 Μικροαυτόµατος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS
 µονοπολικός εντάσεως 16 Α  κατάλληλος γιά τοποθέτηση  µέσα σε µεταλλικό πίνακα
διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε
φύσεως µονωτικά  στηρίγµατα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς

και βοηθητικά υλικά  και µικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον
πίνακα.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και Τέσσερα λεπτά € 10,04

ΗΜΧ 8766.3.11.4.44Αρθρο44
 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων  αγωγών. 
Ορατό  ή εντοιχισµένο,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση υλικών  και µικροϋλικών

(κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτηρίου τοποθετήσεως,  διαµορφώσεως και  συνδέσεως των  άκρων αυτού  (στα
κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Επτά λεπτά € 5,07

ΗΜΧ 8766.3.21.4.45Αρθρο45
 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων  αγωγών. 
Ορατό  ή εντοιχισµένο,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση υλικών  και µικροϋλικών

(κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτηρίου τοποθετήσεως,  διαµορφώσεως και  συνδέσεως των  άκρων αυτού  (στα
κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Σαράντα δύο λεπτά € 5,42



Σελί δα  40- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8733.1.41.4.46Αρθρο46
 Κανάλι ηλεκτρικών γραµµών πλαστικό 25 mm Χ 25 mm  
ορατό , δηλαδή  κανάλι µε τις απαραίτητες
ευθείες ή καµπύλες από πλαστικό  υλικό, προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και
στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Ογδόντα λεπτά € 4,80

ΗΜΧ Ν8768.11.4.47Αρθρο47
  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, GATE 5   Ορατό  ή εντοιχισµένο , µέσα σε κανάλι,
µε το κανάλι αναλόγων διαστάσεων δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και
µικροϋλικών επί τόπου εργασία τοποθέτησης για πλήρη κανονική λειτουργία
4 ζευγών.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 48: 100,00%

Ευρώ : Εξι και ∆έκα οκτώ λεπτά € 6,18

ΗΜΧ 8826.1.21.4.48Αρθρο48
 Ρευµατοδότης  χωνευτός βακελίτου διπολικός   χωρίς γείωση , εντάσεως  16 Α 
µε το  κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση,  µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση,
παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 49: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Είκοσι τέσσερα λεπτά € 9,24

ΗΜΧ 8735.2.21.4.49Αρθρο49
 Κυτίο  διακλαδώσεως, Πλαστικό        
∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm        
ορατό  ή  εντοιχισµένο,  δηλαδή  σωλήνας  κυτίο  και  µικρουλικά (γύψος, πίσσα
µονωτική, κανάβα,  µινίο, ξύλινα τακάκια,  βίδες, µαστοί διαστολές,  συστολές,
κόντρα,  παξιµάδια, τάπες)  επί τόπου  και εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως  και
συνδέσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Εβδοµήντα έξι λεπτά € 4,76



Σελί δα  41- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8732.1.21.4.50Αρθρο50
 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ευθύς ,  ∆ιαµέτρου Φ 13.5mm  
ορατός  ή εντοιχισµένος,  δηλαδή σωλήνας  µε τα  απαραίτητα πλαστικά προστόµια
ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Είκοσι λεπτά € 3,20

ΗΜΧ 9337.2.21.4.51Αρθρο51
 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό  διατοµής 3 Χ 4mm2  , δηλαδή  προµήθεια,  µεταφορά,
τοποθέτηση  και σύνδεση  ενός τρέχοντος  µέτρου καλωδίου  ΝΥY, 1000  W µέσα σε
πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ : Επτά και ∆ύο λεπτά € 7,02

ΗΜΧ Ν8774.6.51.4.52Αρθρο52
 Καλώδιο  τύπου  NYY Πενταπολικό      ,
διατοµής 5 Χ 10 mm2  , ορατό  ή  εντοιχισµένο.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες,
τσιµεντοκονίαµα,   τακάκια,   πέδιλα,   κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά
στηρίγµατα ή αναλογία  εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου  και εργασία διανοίξεως

αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο του κτιρίου,  τοποθέτηση διαµόρφωση

και σύνδεση των άκρων του (στα  κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 44: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Ογδόντα πέντε λεπτά € 11,85

ΗΜΧ Ν8840.1.41.4.53Αρθρο53
Ηλεκτρικός πίνακας µε πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm 
από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 1Χ40Α
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα τρία και Πενήντα δύο λεπτά € 193,52



Σελί δα  42- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 89241.4.54Αρθρο54
 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής
ηλεκτρικής  ενέργειας  τύπου  επίτοιχου  ή  επιδαπέδιου  ερµάριου  (πεδίου) µε
ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους   τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα εννέα και Σαράντα δύο λεπτά € 19,42

ΗΜΧ Ν8840.1.31.4.55Αρθρο55
 Ηλεκτρικός πίνακας µε πόρτα προστασίας   Ρ30 εντοιχισµένος 
διαστάσεων 62 Χ 50   cm από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο και πλήρης 
εγκατάσταση  
µε το πλαίσιο και όλα τα όργανά  του  (διακόπτες, ρελαι διαφυγής, ασφάλειες,  
ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  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 πιστολίου και δύο στρώµατα  
εψηµένου βερνικοχρώµατος,  δηλαδή προµήθεια  και εργασία  εσωτερικής

συνδεσµολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου,  εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση  επί  του  τοίχου  µε   πακτούµενα  σιδηρά  ελάσµατα,  συνδέσεως  των

εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και  κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια τέσσερα και Σαράντα δύο λεπτά € 304,42

ΗΜΧ Ν8971.1.11.4.56Αρθρο56
 Αποξήλωση φωτιστικών σωµάτων τοίχου ή οροφής  δηλαδή εργασία αποσύνδεσης 
µε 
προσοχή και µεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 59: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Πενήντα ένα λεπτά € 5,51



Σελί δα  43- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8973.7.4.31.4.57Αρθρο57
 Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε 
λυχνίες,
στεγασµένων χώρων,οροφής ανηρτηµένο ή ψευδοροφής µε περσίδα απο 
ελασµατωδη 
αλουµίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες
, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίµηκεςή τετράγωνο γιά 4 λαµπτήρες 18W  
Αποτελούµενο από ενισχυµένη  βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα,  µε 
ενσωµατωµένα τα
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό 
µπάλλαστ, πυκνωτές και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 59: 0,00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα εννέα και Σαράντα ένα λεπτά € 149,41

ΗΜΧ Ν8973.7.4.41.4.58Αρθρο58
 Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε 
λυχνίες,
στεγασµένων χώρων,οροφής ανηρτηµένο ή ψευδοροφής µε περσίδα απο 
ελασµατωδη 
αλουµίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες
, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίµηκες γιά 2 λαµπτήρες 58W  
Αποτελούµενο από ενισχυµένη  βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα,  µε 
ενσωµατωµένα τα
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό 
µπάλλαστ, πυκνωτές και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 59: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν τριάντα ένα και Ογδόντα πέντε λεπτά € 131,85

ΗΜΧ Ν8204.11.4.59Αρθρο59
 Πυροσβεστική  φωλιά επίτοιχη  ή χωνευτή   πλήρης, που περιλαµβάνει µεταλλικό
πυροσβεστικό ερµάριο, πλαστικό σωλήνα  µήκους 20µ.µ µόνιµα συνδεδεµένο µε το 
δίκτυο

ύδρευσης και τυλιγµένο στην άτρακτο της φωλιάς, πλήρης, δηλ. υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου µε την εργασία συναρµολογήσεως, βαφής µε ερυθρό χρώµα, συνδέσεως,
στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 20: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πενήντα τρία και Ενενήντα εννέα λεπτά € 153,99



Σελί δα  44- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8998.1.41.4.60Αρθρο60
 Ανιχνευτής καπνού  για σύστηµα πυρανίχνευσης  καπνού / ενσύρµατο µε τη βάση
του,  ένδειξη ενεργοποίησης  και τα   κάθε φύσεως  λοιπά υλικά  και µικρουλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούµενη εργασία για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ) 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 62: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα εννέα και Είκοσι ένα λεπτά € 49,21

ΗΜΧ Ν8996.71.4.61Αρθρο61
 Πλήρης πίνακας  προστασίας 4 ζωνών (πυρανίχνευσης και  συναγερµού)  µε 
δυνατοτητα  
σύνδεσης ασύρµατων  συσκευών (ανιχνευτή  κίνησης - ραντάρ - µαγνητική παγίδα
- πυρανίχνευση καπνού και ενσύρµατης σειρήνας, κύρια και εφεδρική ηλεκτρική
τροφοδοσία χαµηλής  τάσεως για συναγερµό τουλάχιστον 30 λεπτών,  σύστηµα
αυτοµάτου  επανατάξεως, τηλεχειριστήριο και   τα κάθε  φύσεως λοιπά  υλικά και
µικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, και  την πλήρη εργασία για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια ένδεκα και Τριάντα δύο λεπτά € 311,32

ΗΜΧ Ν9963.3.21.4.62Αρθρο62
 Κοµβίο αναγγελίας πυρκαγιάς   ενδιάµεσο  ή  τελικό  ανθυγρο  κατάλληλο για 
χειροκίνητη

λειτουργία πλήρες όπως αναφέρεται στην  τεχνική περιγραφή η προδιαγραφή δηλαδή
προµήθεια µεταφορά  και εργασία τοποθέτησης  σύνδεσης δοκιµών και  παράδοση 
σε

λειτουργία.
Κοµβίο ενδιάµεσο ή τελικό ανθυγρο για χειροκίνητη λειτουργία.
(1 ΤΕΜ).

 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 20: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τρία και Είκοσι δύο λεπτά € 23,22



Σελί δα  45- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8998.1.51.4.63Αρθρο63
 Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός  για σύστηµα πυρανίχνευσης  θερµοδιαφορικός / 
ενσύρµατο µε τη βάση
του,  ένδειξη ενεργοποίησης  και τα   κάθε φύσεως  λοιπά υλικά  και µικρουλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούµενη εργασία για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ) 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 62: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα ένα και Ογδόντα έξι λεπτά € 41,86

ΗΜΧ Ν8042.2.61.4.64Αρθρο64
 Σιφώνι επιθεωρήσεως  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 315 mm  
και εξόδου 160 mm   γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένο.  Συµπεριλαµβάνονται τα
υλικά συνδέσεως στερεώσεως και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια πενήντα πέντε και ∆έκα εννέα λεπτά € 355,19

ΗΜΧ Ν8042.2.31.4.65Αρθρο65
 Βαλβίδα αντεπιστροφής  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 160 mm  
πιέσεως

λειτουργίας 6  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένη.  Συµπεριλαµβάνονται τα
τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.
(1 m)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια τριάντα οκτώ  και Σαράντα έξι λεπτά € 338,46

ΗΜΧ Ν8062.1 Α1.4.66Αρθρο66
Καθαρισµός υδρορροών παντός τύπου
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των στοµίων, γλαστρών και των κατακόρυφων 
τµηµάτων 
των υδρορροών ανεξάρτητα απο το υλικό κατασκευής τους.
Το µήκος του κατακόρυφου τµήµατος της υδρορροής υπολογίζεται εώς 15,00 µ. 
(τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 1: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Τρία λεπτά € 3,03



Σελί δα  46- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8551.61.4.67Αρθρο67
 Ανλία θερµότητας (κλιµατιστικό) τύπου ντουλάπα ικανότητας 48000 Btu/h ψύξη 53000 
Btu/h θέρµανση σε θερµοκρασία εξωτερική -7 ηλεκτροκίνητο µε συµπιεστή πλήρες
τοποθετηµένο σε βάση µε αντικραδασµικά στηρίγµατα η εξωτερική µονάδα και η 
εσωτερική επίτοιχα σε σηµείο που θα υποδείξει ο καταναλωτής

µε τη ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5432: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερις χιλιάδες € 4.000,00

ΗΜΧ 8452.1.61.4.68Αρθρο68
 Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής Ισχύος 100.000 Kcal/h  
εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του,  το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους
πλίνθους και  τα απαιτούµενα υλικά και  µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και  µικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιµών

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Χίλια οκτακόσια τριάντα πέντε και Σαράντα δύο λεπτά € 1.835,42

ΗΜΧ 8452.1.91.4.69Αρθρο69
 Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής Ισχύος 200.000 Kcal/h  
εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του,  το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους
πλίνθους και  τα απαιτούµενα υλικά και  µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και  µικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιµών

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία και Είκοσι τρία 
λεπτά

€ 2.553,23

ΗΜΧ 8452.1.51.4.70Αρθρο70
 Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h  
εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του,  το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους
πλίνθους και  τα απαιτούµενα υλικά και  µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και  µικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιµών

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Χίλια επτακόσια είκοσι δύο και Είκοσι ένα λεπτά € 1.722,21



Σελί δα  47- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8452.1.21.4.71Αρθρο71
Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής Ισχύος 40.000 Kcal/h
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Χίλια εκατόν εβδοµήντα οκτώ και Σαράντα έξι λεπτά € 1.178,46

ΗΜΧ 8452.1.81.4.72Αρθρο72
 Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής Ισχύος 160.000 Kcal/h  
εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του,  το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους
πλίνθους και  τα απαιτούµενα υλικά και  µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και  µικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιµών

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο χιλιάδες εκατόν δέκα επτά και Ενενήντα έξι λεπτά € 2.117,96

ΗΜΧ 8452.1.111.4.73Αρθρο73
 Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής Ισχύος 315.000 Kcal/h  
εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του,  το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους
πλίνθους και  τα απαιτούµενα υλικά και  µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και  µικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιµών

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερις χιλιάδες δέκα τρία και Ενενήντα τρία λεπτά € 4.013,93

ΗΜΧ 8455.11.4.74Αρθρο74
 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως    έως 10 kg/h  
µε  τον  απαιτούµενο  ηλεκτροκινητήρα   και  τα  όργανα  αυτοµατισµού  πλήρης,
αυτόµατου  τύπου,   κατάλληλος  γιά  λέβητα  κεντρικήςθερµάνσεως   µε  όλα  τα
εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή καυστήρας,  εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου
και  εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα δίκτυα  πετρελαίου, ηλεκτρικού
ρεύµατος και οργάνων αυτοµατισµού, δοκιµών  και ρυθµίσεως γιά οµαλή και ασφαλή
λειτουργία του καυστήρα.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Επτακόσια ενενήντα έξι και Πενήντα εννέα λεπτά € 796,59



Σελί δα  48- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8455.21.4.75Αρθρο75
 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 10 έως 20 kg/h  
µε  τον  απαιτούµενο  ηλεκτροκινητήρα   και  τα  όργανα  αυτοµατισµού  πλήρης,
αυτόµατου  τύπου,   κατάλληλος  γιά  λέβητα  κεντρικήςθερµάνσεως   µε  όλα  τα
εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή καυστήρας,  εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου
και  εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα δίκτυα  πετρελαίου, ηλεκτρικού
ρεύµατος και οργάνων αυτοµατισµού, δοκιµών  και ρυθµίσεως γιά οµαλή και ασφαλή
λειτουργία του καυστήρα.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Οκτακόσια σαράντα εννέα και Σαράντα πέντε λεπτά € 849,45

ΗΜΧ 8455.31.4.76Αρθρο76
 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 20 έως 30 kg/h  
µε  τον  απαιτούµενο  ηλεκτροκινητήρα   και  τα  όργανα  αυτοµατισµού  πλήρης,
αυτόµατου  τύπου,   κατάλληλος  γιά  λέβητα  κεντρικήςθερµάνσεως   µε  όλα  τα
εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή καυστήρας,  εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου
και  εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα δίκτυα  πετρελαίου, ηλεκτρικού
ρεύµατος και οργάνων αυτοµατισµού, δοκιµών  και ρυθµίσεως γιά οµαλή και ασφαλή
λειτουργία του καυστήρα.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Χίλια τετρακόσια είκοσι πέντε και Πενήντα πέντε λεπτά € 1.425,55

ΗΜΧ 8455.31.4.77Αρθρο77
 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 20 έως 30 kg/h  
µε  τον  απαιτούµενο  ηλεκτροκινητήρα   και  τα  όργανα  αυτοµατισµού  πλήρης,
αυτόµατου  τύπου,   κατάλληλος  γιά  λέβητα  κεντρικήςθερµάνσεως   µε  όλα  τα
εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή καυστήρας,  εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου
και  εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα δίκτυα  πετρελαίου, ηλεκτρικού
ρεύµατος και οργάνων αυτοµατισµού, δοκιµών  και ρυθµίσεως γιά οµαλή και ασφαλή
λειτουργία του καυστήρα.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 28: 100,00%

Ευρώ : Χίλια τετρακόσια είκοσι πέντε και Πενήντα πέντε λεπτά € 1.425,55



Σελί δα  49- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8605.1.31.4.78Αρθρο78
 Κυκλοφορητής  νερού  παροχής  από 4.00 έως & 6.00  m3/h  χαµηλής  πιέσεως 
κατάλληλου  µανοµετρικού ύψους,  γιά εγκατάσταση  κεντρικής θερµάνσεως, 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.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 21: 100,00%

Ευρώ : Επτακόσια πενήντα ένα και Εξήντα πέντε λεπτά € 751,65

ΗΜΧ 8605.1.51.4.79Αρθρο79
 Κυκλοφορητής  νερού  παροχής  από 9.00 έως & 12.00  m3/h  χαµηλής  πιέσεως 
κατάλληλου  µανοµετρικού ύψους,  γιά εγκατάσταση  κεντρικής θερµάνσεως, 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.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 21: 100,00%

Ευρώ : Χίλια τριάντα πέντε και Εξήντα επτά λεπτά € 1.035,67

ΗΜΧ 8605.1.11.4.80Αρθρο80
 Κυκλοφορητής  νερού  παροχής  από 0 έως & 2.50  m3/h  χαµηλής  πιέσεως 
κατάλληλου  µανοµετρικού ύψους,  γιά εγκατάσταση  κεντρικής θερµάνσεως, 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.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 21: 100,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια ενενήντα και Πενήντα λεπτά € 290,50

ΗΜΧ 8605.1.41.4.81Αρθρο81
 Κυκλοφορητής  νερού  παροχής  από 6.00 έως & 9.00  m3/h  χαµηλής  πιέσεως 
κατάλληλου  µανοµετρικού ύψους,  γιά εγκατάσταση  κεντρικής θερµάνσεως, 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.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 21: 100,00%

Ευρώ : Εννιακόσια ενενήντα οκτώ και Ενενήντα έξι λεπτά € 998,96



Σελί δα  50- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8605.1.71.4.82Αρθρο82
 Κυκλοφορητής  νερού  παροχής  από 16.00 έως & 20.00  m3/h  χαµηλής  πιέσεως 
κατάλληλου  µανοµετρικού ύψους,  γιά εγκατάσταση  κεντρικής θερµάνσεως, 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.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 21: 100,00%

Ευρώ : Χίλια τριακόσια είκοσι και Εβδοµήντα επτά λεπτά € 1.320,77

ΗΜΧ 8473.1.71.4.83Αρθρο83
 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη      
χωριτηκότητας 140 l πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 23: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια ογδόντα πέντε και Σαράντα έξι λεπτά € 485,46

ΗΜΧ 8473.1.81.4.84Αρθρο84
 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη      
χωριτηκότητας 200 l πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 23: 100,00%

Ευρώ : Πεντακόσια τριάντα πέντε και Σαράντα τέσσερα λεπτά € 535,44

ΗΜΧ 8473.1.61.4.85Αρθρο85
 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη      
χωριτηκότητας 80 l  πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 23: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια εξήντα ένα και ∆ύο λεπτά € 361,02

ΗΜΧ 8473.1.41.4.86Αρθρο86
 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη      
χωριτηκότητας 35 l  πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 23: 100,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια πενήντα τρία και Ενενήντα τρία λεπτά € 253,93



Σελί δα  51- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8473.1.101.4.87Αρθρο87
 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη      
χωριτηκότητας 320 l πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 23: 100,00%

Ευρώ : Οκτακόσια € 800,00



Σελί δα  52- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16- Α1.5.1Αρθρο1

  Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211)
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους 
ηµικεράµους 
και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 
"Επικεραµώσεις στεγών ".
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, 
σύρµατος 
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η 
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα 
(εργασία 
και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές 
καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα 
από 
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, 
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης

- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών 
στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων 
καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα 
αντίστοιχα 
πρόσµικτα αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, 
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου.
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή 
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και 
τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από 
τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων 
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7211: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τρία και Πενήντα λεπτά € 23,50



Σελί δα  53- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.01- Α1.5.2Αρθρο2
 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm- Επικάλυψη 
κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244)
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε 
τα 
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε 
αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε 
αναδίπλωση.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα 
(εργασία 
και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές 
καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα 
από 
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, 
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης

- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών 
στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων 
καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα 
αντίστοιχα 
πρόσµικτα αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, 
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου.
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή 
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και 
τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από 
τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων 
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7244: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Είκοσι λεπτά € 20,20



Σελί δα  54- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01- Α1.5.3Αρθρο3
 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα- Επενδύσεις τοίχων 
µε 
πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την 
µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα 
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των 
κενών 
µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή 
χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 
καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02- Α1.5.4Αρθρο4
 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 
των 
αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό 
πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 
µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7331: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50



Σελί δα  55- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.01- Α1.5.5Αρθρο5
 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο-
κονίαµα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337)
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη 
στρώση 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος 
των 
350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη 
στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7337: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60



Σελί δα  56- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92- Α1.5.6Αρθρο6
  Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 
cm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1)
Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης 
υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισµένη κονία 
(µε 
ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή 
άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνονται:
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 
12 
cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 
εποξειδικού 
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό.
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση 
στροφείου 
(ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% 
περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές 
ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση 
µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και προσµίκτων.
ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 
σε 
βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές 
υλικό.
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής 
µε νάϋλον.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7373.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00



Σελί δα  57- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10- Α1.5.7Αρθρο7
 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442)
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, 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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7442: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα τέσσερα € 94,00

ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10- Α- Φ1.5.8Αρθρο8
 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442)
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, 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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7442: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα έξι και Πενήντα λεπτά € 36,50



Σελί δα  58- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01- Α1.5.9Αρθρο9
 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7491)
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο µαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 
2 cm 
και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7491: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Είκοσι λεπτά € 11,20

ΟΙΚ ΚΠΤ-79.04- Α1.5.10Αρθρο10
  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις σιλικόνες 
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο 
υλικό 
επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων 
του 
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές 
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7902: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Σαράντα λεπτά € 8,40



Σελί δα  59- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01- Α1.5.11Αρθρο11
 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες- Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό 
πλεγµα 
και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912)
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-
01 
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της 
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη 
των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις 
(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και 
συναρµογές, και απολήξεις.
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων 
του 
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές 
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7912: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60



Σελί δα  60- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-79.36- Α1.5.12Αρθρο12
  Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
πολυσουλφιδικό υλικό 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936)
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και 
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές 
πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε 
βάθος ίσο µε το 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.
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων 
του 
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές 
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7936: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80



Σελί δα  61- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν6101.3.41.5.13Αρθρο13
Προστατευτικό µπασκέτας µε velcro 
∆ιαστάσεις:  ύψος- πλάτος 190 *137 εκ,  πάχος 5 εκατοστά 
Υλικό: Συνθετική δερµατίνη εξωτερικά µε ενισχυµένο ανθεκτικό αφρολέξ 300D 
εσωτερικά. 
Κατάλληλο για µπασκέτες διαστάσεων 40 * 20 εκατοστά
   Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος µεταφοράς και πλήρη 
τοποθέτησή του.
(1 τεµ).
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7934: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πενήντα € 150,00

ΟΙΚ Ν72.161.5.14Αρθρο14
  Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων ρωµαϊκού τύπου 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211)
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους 
απαιτούµενους 
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους. Περιλαµβάνεται  η εργασία 
ανάσυρσης 
και επανατοποθέτησης και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η 
κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων καθώς και της 
απαιτούµενης τσιµεντοκονίας των 450 kg τσιµέντου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6720.6: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα οκτώ  και Πέντε λεπτά € 18,05



Σελί δα  62- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν7396. Α1.5.15Αρθρο15
Επίστρωση µε ελαστικοσυνθετικό τάπητα απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή καφέ ή 
συνδυασµού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα µε κατασκευή 
υποστρώµατος 
βιοµηχανικού δαπέδου.
Η επίστρωση θα πραγµατοποιηθεί σε εξωτερικά γηπέδων αθλοπαιδιών, σύµφωνα µε 
την 
τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικο-συνθετικού τάπητα. Οι εργασίες 
κατασκευής 
είναι οι εξής:

α. ∆ιάστρωση γαρµπιλοσκυροδέµατος σε πάχος 6-8 cm. 
β. Επίπαση στην επιφάνεια του νωπού γαρµπιλοσκυροδέµατος 2kg/m² σκληρυντικού 
υλικού και επεξεργασία µε ελικόπτερα µέχρι τελικής λείας επιφάνειας.
γ. Μετά 15 µέρες ακολουθούν τρείς αλλεπάλληλες διασταυρούµενες στρώσεις χυτού 
συνθετικού τάπητα ώστε να προκύψει οµοιόµορφη επιφάνεια µατ, αδρή και 
αντιολισθηρή.
δ. Γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές 
από 
χρώµατα συµβατά µε τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα 
και της γραµµογράφησης σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης 
ελαστικοσυνθετικού τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7396: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα και Ογδόντα τρία λεπτά € 30,83



Σελί δα  63- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν7397 Β1.5.16Αρθρο16
 Αντικραδασµικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας  πάχους 4,5 εκ. µε ενισχυµένη 
επιφανειακή στρώση απο EPDM, κόκκινου και πράσινου χρώµατος επιλογής της 
υπηρεσίας, µε τις άνω ακµές ελαφρώς στρογγυλεµένες και την κάτω πλευρά µε 
εγκοπές 
απορροής οµβρίων υδάτων, ειδικό βάρος 
τουλάχιστον 660 kg/m2 σε πλάκες που συνδέονται µε πύρους µεταξύ τους και 
τοποθετούνται επάνω 
σε δάπεδο από µπετόν µε κόλλα πολυουρεθάνης. Προµήθεια µεταφορά και 
τοποθέτηση 
µετρούµενων εξωτερικών

διαστάσεων, µη αφαιρουµένων των πελµάτων, µε τα ειδικά τεµάχια για απόληξη του 
δαπέδου και 
γωνιακό τεµάχιο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των υλικών(ειδικές κολλες κλπ) Τα 
ειδικά τεµάχια ασφαλής απόληξης τύπου 'RAMPA' τοποθετούνται στο τελείωµα της 
επιφάνειας των πλακών ασφαλείας ώστε να γίνει οµαλή η απόσβεση του ύψους των 
πλακιδίων.
∆ιαστάσεις πλακιδίου:([500Χ500] mm.
Τα δάπεδα έχουν πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1(08), ΕΛΟΤ ΕΝ1177(08), ISO 
9001:2008, 
ISO14001:2004 & ISO 18001:2007 καθώς και ΕΝ71.3
Τιµή ανα τεταργωνικό µέτρο
(1 m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7397: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα δύο και Ενδεκα λεπτά € 32,11

ΟΙΚ Ν7397 Η1.5.17Αρθρο17
Προσαύξηση τιµής δαπέδων ασφαλείας οποιουδήποτε πάχους, για χρώµατα πλυν 
του 
κόκκινου & πράσινου, ήτοι, πορτοκαλί, µπλέ, ρόζ, κατόπιν υποδειξεως της υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανα τεταργωνικό µέτρο
(1 m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7397: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο € 2,00



Σελί δα  64- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν79471.5.18Αρθρο18
  Θερµοπρόσοψη κτηρίου  και τελική επιφάνεια τοίχου έγχρωµο επίχρισµα
Τα στάδια κατασκευής του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι τα ακόλουθα:
1.	Κόλληση του θερµοµονωτικού υλικού   (αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm  ή 70 mm) στον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου µε τη χρήση κατάλληλης 
συνδετικής κόλλας πρόσφυσης η οποία απλώνεται σε όλη την επιφάνεια του 
θερµοµονωτικού υλικού.
2.	Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιακών εξαρτηµάτων (γωνιόκρανα) σε όλες τις ακµές 
του συστήµατος.
3.	Μηχανική στήριξη του θερµοµονωτικού υλικού µε τη χρήση κατάλληλων αγκυρίων 
στερέωσης. 
4.	Τοποθέτηση  υαλοπλέγµατος (οπλισµός) σε όλη την επιφάνεια του 
θερµοµονωτικού υλικού µε τη χρήση ενισχυτικού επιχρίσµατος.
5.	Εφαρµογή του τελικού επιχρίσµατος (επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα 
χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας)  σε όλη την επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων µε 
σκοπό την πλήρη στεγανοποίηση του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προετοιµασία των επιφανειών, το αστάρωµα και η 
εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος (υλικά - µικροϋλικά επί τόπου, και 
εργασία)

Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7934: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα ένα και Σαράντα λεπτά € 31,40



Σελί δα  65- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο∆Ν ΚΠΤ- Β-52- Α1.5.19Αρθρο19
 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ κλπ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 0,50 χ 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από 
λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 " Πλακοστρώσειςο 
λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
 . η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των 
υλικών 
στερέωσης και αρµολόγησης,
 . η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-
κονιάµατος πάχους 2,5- 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη 
καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m3,
 . η αρµολόγησή µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg 
τσιµέντου ανά m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών .
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 2922: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Ογδόντα λεπτά € 13,80

Ο∆Ν ΚΠΤ- Γ-1.1. Μ- Α1.5.20Αρθρο20
 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου 
συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
 . η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 . η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά 
την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 3121Β: 100,00%

Ευρώ : ∆ώδεκα και Πενήντα πέντε λεπτά € 12,55



Σελί δα  66- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο∆Ν ΚΠΤ- Γ-2.2. Μ- Α1.5.21Αρθρο21
 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ 0-155) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από 
θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιούµενου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 
"Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την 
έκταση 
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
 . η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 . η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η 
προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 3211Β: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι πέντε λεπτά € 2,25



Σελί δα  67- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο∆Ν ΚΠΤ- ∆-3- Α1.5.22Αρθρο22
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε 
όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική 
προεπάλειψη".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
 . η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
 . ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,
 . η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκινούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),
 . η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
 . η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 4110: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Είκοσι λεπτά € 1,20



Σελί δα  68- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο∆Ν ΚΠΤ- ∆-8.1. Μ- Α1.5.23Αρθρο23
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής 
ασφάλτου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα 
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά 
λατοµείου, 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
 . η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
 . η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

 . η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωση του µε finisher
 . η σταλία των µεταφορικών µέσων

 . η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε 
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
 . η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων 
ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας 
και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το 
συµπυκνωµένο 
πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιούµενης ασφάλτου, ως εξής:
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 4521Β: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Εβδοµήντα πέντε λεπτά € 8,75



Σελί δα  69- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-52.66.02- Α1.6.1Αρθρο1

 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά κλπ κεραµίδια ή τεχνητές πλάκες- Στέγη 
ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267)
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραµίδια γαλλικά ή ρωµαϊκά κλπ (εκτός από βυζαντινά) 
ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς, σύµφωνα µε την στατική µελέτη, 
µονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, µε δοκίδες (απλούς αµείβοντες) ή ζευκτά απλής µορφής, µε τεγίδες, 
διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά µήκος και µε εγκάρσιους, συνδέσµους 
ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ# ελάχιστον C22 - 10E κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωµα, µε σιδηρούς συνδέσµους 
(τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά µε υλικά, µικροϋλικά 
και ικριώµατα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης 
φύσεως 
µέσα και µέτρα προστασίας. Η επικάλυψη µε κεραµίδια τιµολογείται µε τα άρθρα της 
ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.
Στην περίπτωση αύξησης της διατοµής ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 
επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης 
του 
πάχους του σανιδώµατος, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση το άρθρο 52.80.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5267: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα ένα € 61,00

ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.01- Α1.6.2Αρθρο2
  Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281)
Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα 
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5281: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Εβδοµήντα πέντε λεπτά € 16,75



Σελί δα  70- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.01. Ν11.6.3Αρθρο3
Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές- Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών 
διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυµνάσια -λύκεια
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1)
Οι θύρες των αιθουσών διδασκαλίας κατασκευάζονται από σκελετό στραντζαριστής 
διατοµής 40/40/2,0 DKP και ταµπλάδες από πλακάζ, πάχους 16mm επενδυµένων 
αµφίπλευρα µε φορµάικα εγχώριας προέλευσης, πάχους 0,8mm. Η στερέωση των 
φύλλων 
πλακάζ στο σκελετό γίνεται µε γωνίες αλουµινίου 15/15/1,5 στο φυσικό τους χρώµα 
(σατινέ) ή µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας τοποθετηµένων και από τις δύο πλευρές 
των ταµπλάδων. Στα θυρόφυλλα αυτά τοποθετείται σύστηµα προστασίας δακτύλων 
θυρών. 
Αυτό είναι ελαστικό προφίλ επικάλυψης διακένου θυρών, τύπου IS9050 και ISO9070 
για προστασία τραυµατισµού των δακτύλων. Βιδώνεται στην κάσα και στην πόρτα µε 
ειδικές βίδες. Επιτρέπει το άνοιγµα µέχρι 180 µοίρες. Το σύστηµα αποτελείται από 
2 οδηγούς αλουµινίου (διαστάσεων IS9050 = 17x5mm και  IS9070 = 17x5mm) 
χρώµατος 
ασηµί, οι οποίοι βιδώνονται στην κάσα και στην πόρτα αντίστοιχα, µαύρη ελαστική 
ταινία και από την προστατευτική ελαστική µεµβράνη, διαστάσεων 54mm µε µέγιστη 
επιµήκυνση 20mm, σε µήκος µέχρι 2,10m.
Γίνονται δεκτές βιοµηχανικά προκατασκευασµένες µεταλλικές θύρες µε τις ανάλογες 
προδιαγραφές και ENISO.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5441.1: 0,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια € 200,00



Σελί δα  71- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.01. Ν21.6.4Αρθρο4
Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές- Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών 
διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυµνάσια -λύκεια
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2)

Οι θύρες των αιθουσών διδασκαλίας κατασκευάζονται από σκελετό στραντζαριστής 
διατοµής 40/40/2,0 DKP και ταµπλάδες από πλακάζ, πάχους 16mm επενδυµένων 
αµφίπλευρα µε φορµάικα εγχώριας προέλευσης, πάχους 0,8mm. Η στερέωση των 
φύλλων 
πλακάζ στο σκελετό γίνεται µε γωνίες αλουµινίου 15/15/1,5 στο φυσικό τους χρώµα 
(σατινέ) ή µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας τοποθετηµένων και από τις δύο πλευρές 
των ταµπλάδων. Στα θυρόφυλλα αυτά τοποθετείται σύστηµα προστασίας δακτύλων 
θυρών. 
Αυτό είναι ελαστικό προφίλ επικάλυψης διακένου θυρών, τύπου IS9050 και ISO9070 
για προστασία τραυµατισµού των δακτύλων. Βιδώνεται στην κάσα και στην πόρτα µε 
ειδικές βίδες. Επιτρέπει το άνοιγµα µέχρι 180 µοίρες. Το σύστηµα αποτελείται από 
2 οδηγούς αλουµινίου (διαστάσεων IS9050 = 17x5mm και  IS9070 = 17x5mm) 
χρώµατος 
ασηµί, οι οποίοι βιδώνονται στην κάσα και στην πόρτα αντίστοιχα, µαύρη ελαστική 
ταινία και από την προστατευτική ελαστική µεµβράνη, διαστάσεων 54mm µε µέγιστη 
επιµήκυνση 20mm, σε µήκος µέχρι 2,10m.
Γίνονται δεκτές βιοµηχανικά προκατασκευασµένες µεταλλικές θύρες µε τις ανάλογες 
προδιαγραφές και ENISO.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5441.2: 0,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια € 200,00



Σελί δα  72- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.01. Ν31.6.5Αρθρο5
Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές- Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών 
διδασκαλίας δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών 
χώρων 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1)

Κάσα στραντζαριστή, µε σκοτία. Θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία στην έξω πλευρά 
της σκοτίας για να µην έρχεται σε επαφή η λαµαρίνα και το επίχρισµα. 
Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από πλαίσιο σουηδικής ξυλείας, πάχους 35mm. Μπόγια 
και 
επάνω τρέσο 85/35, κάτω τρέσο 170/35 από δύο κολλητά 85/35. Ένωση γωνιών µε 
φαλτσογωνιά, δίχαλα και κόλλα για σφράγισµα των αρµών. Κάθε στοιχείο του τελάρου 
(κατακόρυφο ή οριζόντιο) κόβεται σε τρία τεµάχια κατά µήκος, αναστρέφεται το 
µεσαίο και κολλώνται µεταξύ τους για την αποφυγή στρεβλώµατος. Το πλαίσιο 
γεµίζεται µε πηχάκια λευκής ξυλείας 1cm ανά 18 έως 20cm. Επίσης προβλέπονται 
τρεις οπές εξαερισµού Φ 6mm στο επάνω τρέσο του πλαισίου. Το γέµισµα κολλιέται 
στην εσωτερική περίµετρο του πλαισίου (στο πάχος των 35mm) και στα φύλλα κόντρα 
πλακέ που το επενδύουν. Επακολουθεί το πρεσάρισµα δύο ατόφιων φύλλων κόντρα 
πλακέ 
θαλάσσης (αδιάβροχων), πάχους αυστηρώς 6mm, προκειµένου για θύρες προς 
υπαίθριους 
ή ηµιυπαίθριους χώρους ή οκουµέ, πάχους 6mm ή MDF πάχους 8mm, προκειµένου 
για 
εσωτερικές θύρες, όλες µε αµφίπλευρη επικάλυψη φύλλων καπλαµά ή φορµάικας. 
Στο 
κάτω µέρος του θυρόφυλλου βιδώνεται, µέσα έξω, λωρίδα από ανοδιωµένο αλουµίνιο 
στο φυσικό του χρώµα ή βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, πλάτους 15 cm 
και 
πάχους 2mm.  Εµφανείς επιφάνειες λωρίδας, τοποθετούνται µετά το χρωµάτισµα του 
θυρόφυλλου µε κόλλα επαφής και φρεζάτες, χρωµέ ή επικαδµιωµένες ή ανοξείδωτες 
λαµαρινόβιδες, µήκους 5cm. ∆ύο τεµάχια από το ίδιο αλουµίνιο, διαστάσεων 15/25/2 
επενδύουν το θυρόφυλλο, µέσα-έξω, στη θέση της κλειδαριάς. Τοποθέτηση στις θύρες 
αιθουσών διδασκαλίας, κλειδαριών ασφαλείας, µε ρυθµιζόµενο βαρελάκι.
Στις θύρες των γραφείων ∆ιοίκησης, τοποθετούνται κλειδαριές ενισχυµένης 
ασφαλείας 
έως τέσσερις (3-4) πύρρους. Κλειδαριές ασφαλείας µε γλώσσα που δουλεύει µε το 
κλειδί τοποθετούνται στις λοιπές θύρες. Χειρολαβές (µέσα-έξω), σχήµατος Π, 
τοποθετούνται οριζόντιες, επάνω στα τεµάχια λαµαρίνας ή αλουµινίου, στη θέση της 
κλειδαριάς.
Στα θυρόφυλλα τοποθετείται σύστηµα προστασίας δακτύλων θυρών. Αυτό είναι 
ελαστικό 
προφίλ επικάλυψης διάκενου θυρών, τύπου IS9050 και ISO9070 για προστασία 
τραυµατισµού των δακτύλων, που βιδώνεται στην κάσα και στην πόρτα µε ειδικές 
βίδες.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5441.1: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πενήντα πέντε € 155,00



Σελί δα  73- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.40.01. Ν41.6.6Αρθρο6
Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές-Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών 
διδασκαλίας δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών 
χώρων 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2)

Κάσα στραντζαριστή, µε σκοτία. Θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία στην έξω πλευρά 
της σκοτίας για να µην έρχεται σε επαφή η λαµαρίνα και το επίχρισµα. 
Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από πλαίσιο σουηδικής ξυλείας, πάχους 35mm. Μπόγια 
και 
επάνω τρέσο 85/35, κάτω τρέσο 170/35 από δύο κολλητά 85/35. Ένωση γωνιών µε 
φαλτσογωνιά, δίχαλα και κόλλα για σφράγισµα των αρµών. Κάθε στοιχείο του τελάρου 
(κατακόρυφο ή οριζόντιο) κόβεται σε τρία τεµάχια κατά µήκος, αναστρέφεται το 
µεσαίο και κολλώνται µεταξύ τους για την αποφυγή στρεβλώµατος. Το πλαίσιο 
γεµίζεται µε πηχάκια λευκής ξυλείας 1cm ανά 18 έως 20cm. Επίσης προβλέπονται 
τρεις οπές εξαερισµού Φ 6mm στο επάνω τρέσο του πλαισίου. Το γέµισµα κολλιέται 
στην εσωτερική περίµετρο του πλαισίου (στο πάχος των 35mm) και στα φύλλα κόντρα 
πλακέ που το επενδύουν. Επακολουθεί το πρεσάρισµα δύο ατόφιων φύλλων κόντρα 
πλακέ 
θαλάσσης (αδιάβροχων), πάχους αυστηρώς 6mm, προκειµένου για θύρες προς 
υπαίθριους 
ή ηµιυπαίθριους χώρους ή οκουµέ, πάχους 6mm ή MDF πάχους 8mm, προκειµένου 
για 
εσωτερικές θύρες, όλες µε αµφίπλευρη επικάλυψη φύλλων καπλαµά ή φορµάικας. 
Στο 
κάτω µέρος του θυρόφυλλου βιδώνεται, µέσα έξω, λωρίδα από ανοδιωµένο αλουµίνιο 
στο φυσικό του χρώµα ή βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, πλάτους 15 cm 
και 
πάχους 2mm.  Εµφανείς επιφάνειες λωρίδας, τοποθετούνται µετά το χρωµάτισµα του 
θυρόφυλλου µε κόλλα επαφής και φρεζάτες, χρωµέ ή επικαδµιωµένες ή ανοξείδωτες 
λαµαρινόβιδες, µήκους 5cm. ∆ύο τεµάχια από το ίδιο αλουµίνιο, διαστάσεων 15/25/2 
επενδύουν το θυρόφυλλο, µέσα-έξω, στη θέση της κλειδαριάς. Τοποθέτηση στις θύρες 
αιθουσών διδασκαλίας, κλειδαριών ασφαλείας, µε ρυθµιζόµενο βαρελάκι.
Στις θύρες των γραφείων ∆ιοίκησης, τοποθετούνται κλειδαριές ενισχυµένης 
ασφαλείας 
έως τέσσερις (3-4) πύρρους. Κλειδαριές ασφαλείας µε γλώσσα που δουλεύει µε το 
κλειδί τοποθετούνται στις λοιπές θύρες. Χειρολαβές (µέσα-έξω), σχήµατος Π, 
τοποθετούνται οριζόντιες, επάνω στα τεµάχια λαµαρίνας ή αλουµινίου, στη θέση της 
κλειδαριάς.
Στα θυρόφυλλα τοποθετείται σύστηµα προστασίας δακτύλων θυρών. Αυτό είναι 
ελαστικό 
προφίλ επικάλυψης διάκενου θυρών, τύπου IS9050 και ISO9070 για προστασία 
τραυµατισµού των δακτύλων, που βιδώνεται στην κάσα και στην πόρτα µε ειδικές 
βίδες.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5441.2: 0,00%

Ευρώ : Εκατόν εξήντα πέντε € 165,00



Σελί δα  74- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.75- Α1.6.7Αρθρο7
  Εντοιχισµένες ντουλάπες 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1)
Εντοιχισµένες ντουλάπες, µη τυποποιηµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-
09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από µοριοσανίδα (MDF) 
µε 
επένδυση µελαµίνης ή φορµάικας, "κουτιαστές", µε φύλλα αναρτηµένα µε στροφείς 
επιπλοποιίας και γενικά υλικά και µικροϋλικά κατασκευής και εργασία 
συναρµολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης.
.
Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεµάστρες και λοιπός εξοπλισµός τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψης
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5472.1: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν δώδεκα € 112,00

ΟΙΚ ΚΠΤ-61.31- Α1.6.8Αρθρο8
  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118)
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε 
ή 
χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε 
ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου 
µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά 
µορφοσίδηρος, 
στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6118: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80



Σελί δα  75- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03- Α1.6.9Αρθρο9
 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες- Θύρες πυρασφαλείας, 
µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236)
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας 
πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο 
Φορέα, 
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 
2,0 mm 
µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο 
τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP 
ελάχιστου 
πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος 
τουλάχιστον 140 
kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές 
ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και 
µπάρα 
πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο 
εργοστάσιο, 
σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση 
της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 
kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της 
θύρας.
Περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 
σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, 
κυψελωτό χαρτί, κλπ),
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.
Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών 
στοιχείων 
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη 
µονάδα 
µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού 
βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6236: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια τριάντα πέντε € 335,00



Σελί δα  76- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-62.61.03- Α1.6.10Αρθρο10
 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες- Θύρες πυρασφαλείας, 
δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min 
(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.
Περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 
σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, 
κυψελωτό χαρτί, κλπ),
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.
Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών 
στοιχείων 
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη 
µονάδα 
µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού 
βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6236: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια ενενήντα € 390,00



Σελί δα  77- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01- Α1.6.11Αρθρο11
 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών- Απλού σχεδίου από 
ευθύγραµµες 
ράβδους 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401)
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, 
περιφράξεων 
κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του 
µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την 
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6401: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-64.47- Α1.6.12Αρθρο12
  Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447)
Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρµα 
κυµατοειδές (κατσαρό), τοποθετηµένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτων.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6447: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80



Σελί δα  78- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05- Α1.6.13Αρθρο13
  Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502)
Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, 
ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-
03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η 
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από 
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του 
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-
στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις 
ψευτόκασες 
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η 
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά 
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του 
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6502: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν εβδοµήντα πέντε € 175,00



Σελί δα  79- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04- Α1.6.14Αρθρο14
 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, 
ανοιγόµένα 
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522)
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 
συνθέτου 
κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε 
σκελετό 
κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου".
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η 
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από 
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του 
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-
στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις 
ψευτόκασες 
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η 
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά 
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του 
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6522: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα € 190,00



Σελί δα  80- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25- Α1.6.15Αρθρο15
  Κινητές σίτες αερισµού 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530)
Κινητές σίτες αερισµού από γαλβανισµένο σύρµα λεπτού βρόχου για την 
παρεµπόδιση 
εισόδου εντόµων, τοποθετούµενες σε σκελετό από διατοµές αλουµινίου. Πλαίσιο µε 
εφαρµοσµένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), µικροϋλικά και εργασία 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης.
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η 
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από 
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του 
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-
στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις 
ψευτόκασες 
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η 
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά 
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του 
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας.
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6530: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00



Σελί δα  81- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν5016.121.6.16Αρθρο16
Κινητά χωρίσµατα συνολικού πάχους 105 mm και οποιουδήποτε ύψους, µε πανέλα 
βιοµηχανικής κατασκευής τύπου SILENT του Οίκου ΙΝΤΕΚ GmbH Γερµανίας ή 
ισοδύναµα 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4713  100,00%      
Κινητά χωρίσµατα µε πανέλα βιοµηχανικής κατασκευής µε ηχοµονωτική ικανότητα 
τουλάχιστον 43 db, τύπου SILENT του Οίκου ΙΝΤΕΚ GmbH Γερµανίας ή ισοδύναµα γιά 
τον διαχωρισµό της αίθουσας σεµιναρίων τα οποία θα αποθηκεύονται "παρκάρουν" 
παράλληλα µε τους σταθερούς τοίχους, οιονδήποτε διαστάσεων πλήρες σύµφωνα µε 
τα 
σχέδια της µελέτης. Πανέλλο πλήρες αποτελούµενο από  χαλύβδινο σκελετό 
επενδεδυµένο και από τις δύο πλευρές µε δύο µοριοσανίδες πάχους 19 mm 
επικαλυµµένες µε µελαµίνη και τοποθέτηση στο ενδιάµεσο κενό πετροβάµβακα, 
συνολικού πάχους 105 mm, και οποιουδήποτε ύψους. Η ράγα κύλισης των στοιχείων 
είναι από αλουµίνιο, λακαρισµένη σε χρώµα λευκό, στερεώνεται στην ψευδοροφή και 
η 
ανάρτηση των πάνελ γίνεται µέσω χαλύβδινων ρουλεµάν (δύο σηµεία ανάρτησης για 
το 
κάθε πάνελ). Η µετακίνηση των πάνελ γίνεται µε ηλεκτροκίνητο µηχανισµό η τιµή του 
οποίου συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα τιµή.  µε όλα τα απαραίτητα υλικά, 
οδηγούς, 
ράουλα, ρυθµιστικούς κοχλίες, κοχλιωτούς µηχανισµούς κ.λ.π για την πλήρη 
τοποθέτηση, ηλεκτρική σφράγιση και κίνηση των πανέλλων (περιλαµβάνονται και οι 
απαραίτητες θύρες). #Ητοι υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθετήσεως, στερεώσεως και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 ( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4713: 100,00%

Ευρώ : Πεντακόσια εβδοµήντα επτά και Σαράντα δύο λεπτά € 577,42



Σελί δα  82- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν6101.3.31.6.17Αρθρο17
ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
·	Βάση αποτελείται από ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 48 χ 30 cm και 
κατασκευάζεται από µορφοσίδηρο γωνία 60 x 60 x 6mm. Στην επιφάνεια της 
υπάρχουν 6 
µπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του στυλοβάτη. Στο κάτω µέρος του 
πλαισίου υπάρχουν τζινέτια µήκους 60 cm από µορφοσίδηρο γωνία 50 x 50 x 5 mm. 
Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60 cm. 
·	Στυλοβάτης κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm. ∆ύο βραχίονες µε 
πρισµατική µορφή ενώνονται σε σχήµα Γ. Ο πρώτος, µήκους 140cm, είναι 
κατακόρυφος 
και συνεχίζει ο δεύτερος µήκους 185cm, µε γωνία 120 µοιρών. Η διατοµή του 
στυλοβάτη είναι ορθογωνική µε στρογγυλεµένες τις ακµές και µεταβάλλεται οµαλά από 
16 χ 35cm, στη θέση της βάσης, σε 16x16cm, στη θέση του ταµπλό. Εσωτερικά και σε 
όλο το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3mm, ώστε να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωµατώνεται µεταλλικό πλαίσιο 
όµοιο µε αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της 
βάσης). Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 5/8" x 40 mm για την υποδοχή 
του 
ταµπλό.
·	Ταµπλό αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό µε διαστάσεις 100 
x 130 cm και το εσωτερικό µε διαστάσεις 49 x 35 cm. Το υλικό κατασκευής τους 
είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός 50 x 25 mm. Τα δύο πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε 
σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω µέρος.
·	Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10mm και στερεώνεται 
στο πλαίσιο µε βίδες φραιζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεµβάλλεται 
λάστιχο, διατοµής 40 χ 3 mm για την απορρόφηση των κραδασµών. Το ταµπλό 
βιδώνεται 
στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ, 
ενώνουν 
αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταµπλό µε τον στυλοβάτη.
·	Στεφάνι: η εσωτερική διάµετρος του είναι 45cm και κατασκευάζεται από 
χαλύβδινο άξονα διαµέτρου 20 mm. Περιµετρικά στο κάτω µέρος, έχει γαντζάκια για 
το δέσιµο του διχτύου. Στερεώνεται στο ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10.
Οι βίδες και τα µπουλόνια που χρησιµοποιούνται είναι γαλβανιζέ. Βάφεται 
ηλεκτροστατικά µε χρώµατα υδατοδιαλυτά, µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·	Ταµπλό 100Χ130 εκ.
·	Πλεξιγκλας 10 χιλ.
·	Πρόβολος 130 εκ.
·	Στεφάνι µασίφ µε δίχτυ.
·	Ύψος 270 εκ.
·	Με βάση πάκτωσης.
   Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος µεταφοράς και πλήρη 
τοποθέτηση.
(1 τεµ).
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 7: 100,00%

Ευρώ : Χίλια διακόσια € 1.200,00



Σελί δα  83- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-62.23- Ν1.6.18Αρθρο18
Θύρες σιδηρές εισόδων 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00)
Είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες και προβλέπονται στις εισόδους του κτιρίου. Πλαίσιο 
φύλλου στραντζαριστό 60/60/1,5 και τα τρέσα 60/60/1,5 ανά 40cm. Το διάκενο 
γεµίζεται µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης σε πάχος 6cm. Το πλαίσιο επενδύεται 
αµφίπλευρα µε φύλλα λαµαρίνας πάχους 1,5cm, που ηλεκτροσυγκολλώνται στο 
σκελετό. 
Σε κάθε θυρόφυλλο, σύµφωνα µε το σχέδιο, προβλέπεται υαλοπίνακας σε 
ορθογωνική ή 
ηµικυκλική επιφάνεια και θυρίδες εξαερισµού (περσίδες). Χειρολαβές σωληνωτές, για 
τις εξώθυρες εισόδων µόνο κατακόρυφες. Στερέωση µε µπουλόνια 1/4 C αφού 
κολληθεί 
στο διάκενο του τρέσου σιδερένιος κύλινδρος µε τοιχώµατα τουλάχιστον τρία (3) mm. 
Σύρτες χωνευτοί (σουρµέδες) πάνω και κάτω, µέσα στο στραντζαριστό µπόι του ενός 
φύλλου. Στο άλλο θυρόφυλλο, κλειδαριά ασφαλείας τύπου YALE στο ύψος του µεσαίου 
τρέσου, χωρίς προεξοχή του αφαλού για λόγους ασφαλείας. Μπινιά από λάµα 30/3 και 
δύο εν επαφή µπόγια των θυρόφυλλων. Στο δάπεδο εγκιβωτίζεται ορειχάλκινος 
σωλήνας 
Φ 20 mm, µήκους 4cm, για την υποδοχή του πύρου του σύρτη. Το επάνω µέρος του 
σωλήνα διαµορφώνεται σε φλάντζα. Τοποθετείται µε κόλλα µέσα σε οπή που 
ανοίγεται 
µε τρυπάνι καταλλήλου διαµέτρου στο δάπεδο. Οι υαλοπίνακες των θυρών θα είναι 
ενεργειακοί µε µαλακή επίστρωση νέα γενιάς, σταθεροί, δίδυµοι LAMINATED µε
πάχη 6-16-6, σύµφωνα µε το κεφ. 14 (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΚΕΝΑΚ). 
Τοποθέτηση κρυστάλλων, µετά το πέρας των χρωµατισµών, µε ειδικές 
διατοµές αλουµινίου κατάλληλων διαστάσεων για τη στήριξη τους, ανοδιωµένες στο 
φυσικό τους χρώµα ή βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, µε τα κατάλληλα 
παρεµβλήµατα στεγανότητας, σύµφωνα µε την # 13.2.3 Τα κινητά θυρόφυλλα έχουν 
µηχανισµό επαναφοράς πλακέ (όχι µπουκάλα) στο πανωκάσι και µπάρες πανικού.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6223: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Πενήντα λεπτά € 9,50

ΟΙΚ Ν65.01.21.6.19Αρθρο19
 κλείθρα υαλοστασίων  και µηχανισµοί λειτουργείας και ασφαλείας γαι υαλοστάσια  
ξυλείας η αλουµινίου.
Προµήθεια υλικών και µικριυλικών και εργασία πλήρους τοποθέτησης σύµφωνα µε 
τα σχέδια της υπηρεσίας
(Τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5432: 100,00%

Ευρώ : ∆ώδεκα € 12,00



Σελί δα  84- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν76.27.02- ΑΟ1.6.20Αρθρο20
  ∆ιπλοί ενεργεικοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2)
∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών µε µαλακή επίστρωση (Low-
E) 
µε την χρήση αερίου argon 90% στο µέσο των υαλοπινάκων. Το πάχος των 
υαλοπινάκων 
είναι 4mm για τον εξωτερικό και 5mm για τον εσωτερικό υαλοπίνακα ενώ το διάκενο 
µεταξύ των δύο υαλοπινάκων είναι 12mm-16mm ( κρύσταλλο 4mm (Low-E), κενό 
16mm.argon, κρύσταλλο 5mm απλό).

Χαρακτηριστικά ενεργεικών υαλοπινάκων:
Ο δείκτης θερµοπερατότητας Ug=W/(m2.K) είναι 1,1
Το ποσοστό µετάδοσης φωτεινότητας Light Transmittance (%) είναι 80% και
Το ποσοστό θερµικής ηλιακής ακτινοβολίας Solar g factor (%) είναι 58%

Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.  
Οι διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες πρέπει να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1279-
5, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 ΕΟΚ και να διαθέτουν συµµόρφωση µε σήµανση CE.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7609.1: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα επτά και Ογδόντα εννέα λεπτά € 67,89

Ο∆Ν Β-60.1- Α0Ν1.6.21Αρθρο21
 Υδρορροή  µεταλλική  ορθογωνική 5cm*10cm    συµπεριλαµβανοµένων   των  
υλικών   
συνδέσεως, των ειδικών τεµαχίων συνδέσεων µε τις υφιστάµενες κάθετες υδρορροές 
και των   στηριγµάτων  στερεώσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη εκσκαφής, σκυροδέτησης και επανεπίχωσης 
της 
τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη τοποθέτησης, 
σύνδεσης, 
ελέγχου, η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και υλικών 
στερέωσής τους, η εργασία κοπής, (κάθετα ή λοξά), κόλλησης των σωλήνων µεταξύ 
τους , στερέωσης των σωλήνων τουλάχιστον κάθε 1 m , οι αποµειώσεις των υλικών 
λόγω κοπής καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό που απαιτούνται για την πλήρη 
εγκατάσταση 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους τοποθετηµένου σωλήνα.
(1 ΜΜ)
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 1: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Πέντε λεπτά € 15,05



Σελί δα  85- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55- Α1.7.1Αρθρο1

  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,
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών 
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 
να 
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για 
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της 
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7755: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα λεπτά € 6,70



Σελί δα  86- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02- Α1.7.2Αρθρο2
 Χρωµατισµοί σωληνώσεων- ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2" 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4)
Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών 
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 
να 
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για 
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της 
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7767.4: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι πέντε λεπτά € 2,25



Σελί δα  87- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02- Α1.7.3Αρθρο3
 Χρωµατισµοί επί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής 
ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 
ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών 
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 
να 
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για 
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της 
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και ∆έκα λεπτά € 10,10



Σελί δα  88- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02- Α1.7.4Αρθρο4
 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού- Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1)
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
µείωση 
της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και 
εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών 
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 
να 
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για 
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της 
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7786.1: 100,00%

Ευρώ : ∆ώδεκα και Σαράντα λεπτά € 12,40



Σελί δα  89- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.95- Α1.7.5Αρθρο5
  Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο 
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, 
µαρµάρων και λιθωδών υλικών, µη θυσιαζόµενη (καθαρισµός επιφανειών µε πλύση, 
χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), µε υδρόφοβα υλικά, 
διαφανή, µόνιµης προστασίας, µετά από κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας 
εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική 
επάλειψη" 
και τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών 
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 
να 
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για 
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της 
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : Πέντε € 5,00



Σελί δα  90- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν6101.3.41.7.6Αρθρο6
Προστατευτικό µπασκέτας µε velcro 
∆ιαστάσεις:  ύψος- πλάτος 190 *137 εκ,  πάχος 5 εκατοστά 
Υλικό: Συνθετική δερµατίνη εξωτερικά µε ενισχυµένο ανθεκτικό αφρολέξ 300D 
εσωτερικά. 
Κατάλληλο για µπασκέτες διαστάσεων 40 * 20 εκατοστά
   Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος µεταφοράς και πλήρη 
τοποθέτησή του.
(1 τεµ).
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7934: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πενήντα € 150,00

ΟΙΚ Ν77.911.7.7Αρθρο7
 Ανακαίνιση χρωµατισµών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισµάτων 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ η 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

χώρων διά πλαστικού χρώµατος  ανεξαρτήτου ύψους από το δάπεδο εργασίας
εις δύο  διαστρώσεις,µετά σποραδικής εποξέσεως µέχρι ποσοστού 20% των παλαιών

χρωµάτων ήτοι: 
Ικριώµατα ,απόξεση, προετοιµασία  των επιφανειών,τυχόν µετακινήσεις εποίπλων 
και 
εξοπλισµού,
αστάρωµα  διά  πλαστικού  χρώµατος  και διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού 
χρώµατος.
(1 m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7791: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Εβδοµήντα πέντε λεπτά € 5,75



Σελί δα  91- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΣ Β12.26 Ν1.7.8Αρθρο8
Σύνθετο Τρενάκι µε δύο τσουλίθρες 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις (mm) 	
Όργανο: Μήκος: 4250, Πλάτος: 4700
Χώρος Ασφαλείας: Μήκος:6500, Πλάτος: 8000
Ύψος	2600
Ύψος πτώσης:1000 	

Γενικά χαρακτηριστικά: 
Χρήστες: 8
∆ραστηριότητες: Ανάβαση- Ολίσθηση
Ηλικιακή οµάδα: από 3 ετών και άνω
Καταλληλότητα για ΑµεΑ: Όχι

Γενική τεχνική περιγραφή:
Το σύνθετο αποτελείται από: 
·	(1) ένα τετραγωνικό πύργο ασκεπή, 
·	(2) δύο τετραγωνικούς πύργους µε σκεπή 
·	(2) δύο τσουλήθρες
·	(1) µία σκάλα ανόδου
·	(1) µία µεταλλική αναρρίχηση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ: HPL, µεταλλικές λάµες, βίδες, παξιµάδια, σωλήνες, φύλλα 
λαµαρίνας, µεταλλικοί κοιλοδοκοί, πλαστικές τάπες, τσουλήθρα µε πλαϊνά από το 
HPL, σκάλα.

Ο πρώτος πύργος να έχει ενδεικτικές διαστάσεις 1000Χ1000Χ1990 mm και να 
αποτελείται από τέσσερεις ορθοστάτες, οι δύο εκ των οποίων να έχουν διαστάσεις 
90Χ90Χ1990 mm και οι άλλοι δύο να έχουν διαστάσεις 90Χ90Χ2200 mm, µε εσωτερική 
απόσταση µεταξύ τους 820 mm. Το πάτωµα του πύργου να βρίσκεται 1,00 m από το 
έδαφος και να αποτελείται από δοκούς διαστάσεων περίπου 95Χ45Χ1000 mm. Το 
πάτωµα 
να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm για την 
στήριξη τους στον πύργο, οι οποίοι να είναι στηριγµένοι στους ορθοστάτες του 
πρώτου πύργου µε βίδες, παξιµάδια και τάπες ασφαλείας. Στον πύργο να τοποθετείται 
τσουλήθρα από πολυεστέρα (PEΤ) ενδεικτικού πάχους 4,5mm και µήκους περίπου 
1800 
mm, αποτελούµενη από δυο πλαϊνά από HPL  πάχους 21 mm, µε ύψος πλευρικής 
προστασίας 130 mm. Στην ζώνη εισόδου θα τοποθετείται σωλήνα για µπάρα 
κρατήµατος 
σε ύψος 700 mm από το πατάρι. Να διαθέτει δυο πλαϊνά πλευρικά προστασίας από 
HPL 
πάχους 21 mm για την αποφυγή πτώσης ή παγίδευσης στα κενά που έχουν 
δηµιουργηθεί 
από την τοποθέτηση της τσουλήθρας στον πύργο. Ο πύργος  να φέρει κάγκελο από 
HPL 
και  να φέρει µεταλλική αναρρίχηση, η οποία να είναι στηριγµένη πάνω σε δοκό. Η 
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δοκός να στηρίζεται στους ορθοστάτες του πρώτου πύργου. Η αναρρίχηση να 
κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm µε κύριο κορµό όπου πάνω του να 
ηλεκτροσυγκολλούνται τέσσερις  ηµικύκλιες λαβές ανάβασης ενδεικτικών διαστάσεων 
250Χ350 mm µε Φ42,4 mm. 

Ο δεύτερος πύργος να έχει διαστάσεις 1270Χ1000Χ2200 mm και τέσσερεις ορθοστάτες 
οι δύο εκ των οποίων να έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 90Χ90Χ2200 mm, ενώ οι άλλοι 
δύο να έχουν διαστάσεις 90Χ90Χ2300 mm µε εσωτερική απόσταση µεταξύ τους 820 m. 
Το 
ύψος της πλατφόρµας να είναι 1,00 m από το έδαφος και να αποτελείται από δοκούς 
διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm. Το πάτωµα να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους 
δοκούς 
διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm για την στήριξη τους στον πύργο. Ο πύργος να φέρει 
κάγκελο από HPL. Ο πύργος να φέρει καµπυλωτή σκεπή από φύλλο λαµαρίνας, η 
οποία 
να είναι διάτρητη και να έχει διαστάσεις 1000Χ1200 mm και πάχος 1,5 mm. 

Ο τρίτος πύργος να έχει γενικές διαστάσεις 1000Χ1000Χ2300 mm και ορθοστάτες 
διαστάσεων περίπου 90Χ90Χ2300 mm, µε εσωτερική απόσταση µεταξύ τους 820 mm. 
Το 
ύψος της πλατφόρµας να είναι 1,00 m  από το έδαφος, να έχει διαστάσεις 
1000Χ1000Χ45 mm και να αποτελείται από δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm. Το 
πάτωµα 
να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm, για την 
στήριξη τους στον πύργο και οι οποίοι να είναι τοποθετηµένοι στους ορθοστάτες του 
πύργου µε βίδες Μ6 mm, παξιµάδια και τάπες ασφαλείας. Στον πύργο να τοποθετείται 
τσουλήθρα από πολυεστέρα (PEΤ) ενδεικτικού πάχους 4,5mm, µήκους περίπου 1800 
mm, 
και να  αποτελείται από δυο πλαϊνά από HPL πάχους 21 mm, µε ύψος πλευρικής 
προστασίας 130 mm  και ένα φύλλο ανοξείδωτης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm µε γωνία 
κλίσης της ζώνης ολίσθησης προς το οριζόντιο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει κατά 
µέσο όρο τις 40ο. Στην ζώνη εισόδου να τοποθετείται σωλήνα Φ33,7 mm για µπάρα 
κρατήµατος σε ύψος 700 mm από το πατάρι. Να διαθέτει δυο πλαϊνά πλευρικά 
προστασίας από HPL πάχους 21 mm για την αποφυγή πτώσης ή παγίδευσης στα 
κενά που 
έχουν δηµιουργηθεί από την τοποθέτηση της τσουλήθρας στον πύργο. Στον πύργο να 
τοποθετείται σκάλα ξύλινη µε κλίση 40ο, η οποία να φέρει  πέντε σκαλοπάτια 
διαστάσεων περίπου 110Χ45Χ730 mm µε απόσταση µεταξύ τους 95 mm. Τα 
σκαλοπάτια από 
κάτω να φέρουν υπόσκαλα διαστάσεων 35Χ35Χ710 mm. Τα σκαλοπάτια να 
στηρίζονται 
πάνω σε δυο πλαϊνούς δοκούς διαστάσεων περίπου 157Χ45Χ1250 mm και από τις 
δυο 
πλευρές να τοποθετούνται κουπαστές, οι οποίες να στηρίζονται οι άνω άκρες τους 
πάνω στους ορθοστάτες του πύργου και οι κάτω σε δυο ξεχωριστούς ορθοστάτες 
διαστάσεων 45Χ45Χ610 mm. Οι οριζόντιες δοκοί να είναι τρεις για κάθε πλευρά, να 
είναι διαστάσεων 45Χ45Χ1200 mm και να έχουν εσωτερική απόσταση 164 mm. Η 
συνολική 
στήριξη της σκάλας να γίνεται µε εξάγωνες βίδες, παξιµάδια και πλαστικές τάπες. 
Στον πύργο να υπάρχει κατάβαση πυροσβέστη διαστάσεων Φ 33,7 και ύψους 2440 
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mm. Ο 
πύργος να φέρει καµπυλωτή σκεπή από φύλλο λαµαρίνας, να έχει γενικές διαστάσεις 
1000Χ1100 mm και πάχος 1,5 mm. Το φύλλο λαµαρίνας να είναι στερεωµένο πάνω σε 
δύο 
φύλλα HPL διαστάσεων 1000Χ134Χ21 mm. 

Προστασία- Συνδεσµολογία: Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη 
(π.χ. βίδες στήριξης) θα προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα 
πολυαιθυλενίου, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς. 

Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βίδωµα ή µε 
πάκτωση κατά περίπτωση.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε 
τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα 
ελέγχου, 
επί ποινή αποκλεισµού. Να φέρει µικρή πινακίδα µε τις απαιτούµενες πληροφορίες 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ# αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) 
και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β#2029) Υπ. 
απόφασης.

∆ιευκρίνιση: Οι αναγραφόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των 
συµµετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλες, ισοδύναµες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της µελέτης, 
τον αριθµό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή οµάδα και την κατηγορία 
χρηστών. 
πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητά του σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. #Ελληνικός Οργανισµός 
Τυποποίησης#.

 (1 ΤΕΜ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Επτά χιλιάδες πεντακόσια € 7.500,00
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ΠΡΣ Β12.27 Ν1.7.9Αρθρο9
Ελατήριο λουλούδι 4/θέσιο 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις (mm) 	
Όργανο: Μήκος: 1000, Πλάτος: 1000
Χώρος Ασφαλείας: Μήκος:4000, Πλάτος:4000 
Ύψος	580
Ύψος πτώσης:<580  

Γενικά Χαρακτηριστικά	
Χρήστες:	4 παιδιά	
∆ραστηριότητες:	Ταλάντωση    	
Ηλικιακή οµάδα:	? 1,5 ετών	

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ:	Όχι 	

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστηµα απαρτίζεται από φορέα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm µε σχήµα λουλουδιού. Το σχήµα 
είναι 
διαµορφωµένο έτσι ώστε να σχηµατίζει τέσσερα καθίσµατα για τέσσερα παιδιά.  Στο 
κέντρο ακριβώς του λουλουδιού υπάρχουν τέσσερις πλαστικές κατακόρυφες 
χειρολαβές 
για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται µε τη βάση. Η βάση 
αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαµέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 
mm, 
δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η 
πλάκα 
αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο 
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο 
φορέας, 
το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω 
πλάκας σύσφιξης. 
 
Προστασία- Συνδεσµολογία: Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη 
(π.χ. βίδες στήριξης) θα προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα 
πολυαιθυλενίου, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς. 

Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βίδωµα ή µε 
πάκτωση κατά περίπτωση.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε 
τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα 
ελέγχου, 
επί ποινή αποκλεισµού. Να φέρει µικρή πινακίδα µε τις απαιτούµενες πληροφορίες 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ# αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) 
και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β#2029) Υπ. 
απόφασης.

∆ιευκρίνιση: Οι αναγραφόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των 
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συµµετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλες, ισοδύναµες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της µελέτης, 
τον αριθµό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή οµάδα και την κατηγορία 
χρηστών. 
Ο δεύτερος πύργος να έχει διαστάσεις 1270Χ1000Χ2200 mm και τέσσερεις ορθοστάτες 
οι δύο εκ των οποίων να έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 90Χ90Χ2200 mm, ενώ οι άλλοι 
δύο να έχουν διαστάσεις 90Χ90Χ2300 mm µε εσωτερική απόσταση µεταξύ τους 820 m. 
Το 
ύψος της πλατφόρµας να είναι 1,00 m από το έδαφος και να αποτελείται από δοκούς 
διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm. Το πάτωµα να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους 
δοκούς 
διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm για την στήριξη τους στον πύργο. Ο πύργος να φέρει 
κάγκελο από HPL. Ο πύργος να φέρει καµπυλωτή σκεπή από φύλλο λαµαρίνας, η 
οποία 
να είναι διάτρητη και να έχει διαστάσεις 1000Χ1200 mm και πάχος 1,5 mm. 

Ο τρίτος πύργος να έχει γενικές διαστάσεις 1000Χ1000Χ2300 mm και ορθοστάτες 
διαστάσεων περίπου 90Χ90Χ2300 mm, µε εσωτερική απόσταση µεταξύ τους 820 mm. 
Το 
ύψος της πλατφόρµας να είναι 1,00 m  από το έδαφος, να έχει διαστάσεις 
1000Χ1000Χ45 mm και να αποτελείται από δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm. Το 
πάτωµα 
να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm, για την 
στήριξη τους στον πύργο και οι οποίοι να είναι τοποθετηµένοι στους ορθοστάτες του 
πύργου µε βίδες Μ6 mm, παξιµάδια και τάπες ασφαλείας. Στον πύργο να τοποθετείται 
τσουλήθρα από πολυεστέρα (PEΤ) ενδεικτικού πάχους 4,5mm, µήκους περίπου 1800 
mm, 
και να  αποτελείται από δυο πλαϊνά από HPL πάχους 21 mm, µε ύψος πλευρικής 
προστασίας 130 mm  και ένα φύλλο ανοξείδωτης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm µε γωνία 
κλίσης της ζώνης ολίσθησης προς το οριζόντιο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει κατά 
µέσο όρο τις 40ο. Στην ζώνη εισόδου να τοποθετείται σωλήνα Φ33,7 mm για µπάρα 
κρατήµατος σε ύψος 700 mm από το πατάρι. Να διαθέτει δυο πλαϊνά πλευρικά 
προστασίας από HPL πάχους 21 mm για την αποφυγή πτώσης ή παγίδευσης στα 
κενά που 
έχουν δηµιουργηθεί από την τοποθέτηση της τσουλήθρας στον πύργο. Στον πύργο να 
τοποθετείται σκάλα ξύλινη µε κλίση 40ο, η οποία να φέρει  πέντε σκαλοπάτια 
διαστάσεων περίπου 110Χ45Χ730 mm µε απόσταση µεταξύ τους 95 mm. Τα 
σκαλοπάτια από 
κάτω να φέρουν υπόσκαλα διαστάσεων 35Χ35Χ710 mm. Τα σκαλοπάτια να 
στηρίζονται 
πάνω σε δυο πλαϊνούς δοκούς διαστάσεων περίπου 157Χ45Χ1250 mm και από τις 
δυο 
πλευρές να τοποθετούνται κουπαστές, οι οποίες να στηρίζονται οι άνω άκρες τους 
πάνω στους ορθοστάτες του πύργου και οι κάτω σε δυο ξεχωριστούς ορθοστάτες 
διαστάσεων 45Χ45Χ610 mm. Οι οριζόντιες δοκοί να είναι τρεις για κάθε πλευρά, να 
είναι διαστάσεων 45Χ45Χ1200 mm και να έχουν εσωτερική απόσταση 164 mm. Η 
συνολική 
στήριξη της σκάλας να γίνεται µε εξάγωνες βίδες, παξιµάδια και πλαστικές τάπες. 
Στον πύργο να υπάρχει κατάβαση πυροσβέστη διαστάσεων Φ 33,7 και ύψους 2440 
mm. Ο 
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πύργος να φέρει καµπυλωτή σκεπή από φύλλο λαµαρίνας, να έχει γενικές διαστάσεις 
1000Χ1100 mm και πάχος 1,5 mm. Το φύλλο λαµαρίνας να είναι στερεωµένο πάνω σε 
δύο 
φύλλα HPL διαστάσεων 1000Χ134Χ21 mm. 

Προστασία- Συνδεσµολογία: Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη 
(π.χ. βίδες στήριξης) θα προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα 
πολυαιθυλενίου, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς. 

Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βίδωµα ή µε 
πάκτωση κατά περίπτωση.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε 
τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα 
ελέγχου, 
επί ποινή αποκλεισµού. Να φέρει µικρή πινακίδα µε τις απαιτούµενες πληροφορίες 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ# αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) 
και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β#2029) Υπ. 
απόφασης.

∆ιευκρίνιση: Οι αναγραφόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των 
συµµετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλες, ισοδύναµες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της µελέτης, 
τον αριθµό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή οµάδα και την κατηγορία 
χρηστών. 
πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητά του σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. #Ελληνικός Οργανισµός 
Τυποποίησης#.

 (1 ΤΕΜ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Εξακόσια πενήντα € 650,00
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ΠΡΣ Β12.28 Ν1.7.10Αρθρο10
Μικρός περιστροφέας

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις (mm) 	
Όργανο: Μήκος: 450, Πλάτος: 450
Χώρος Ασφαλείας: Μήκος:3510, Πλάτος:3510 
Ύψος	1660 
Ύψος πτώσης:<600 	

Γενικά Χαρακτηριστικά		
Χρήστες:	1 παιδί	
∆ραστηριότητες:	Ταλάντωση,  Περιστροφή    	
Ηλικιακή οµάδα:	? 1 έτους	
Καταλληλότητα για  ΑΜΕΑ:	 Όχι	

Γενική τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από την βάση στήριξης την πλατφόρµα περιστροφής και την καµπύλη 
χειρολαβή.
Η βάση κατασκευάζεται από διάτρητο σωλήνα διατοµής Φ100mm και πάχους 4mm. 
Εσωτερικά φέρει κουζινέτο από διάτρητο τεµάχιο πάχους 18mm το στο οποίο 
κατασκευάζονται εσοχές για την έδραση των ρουλεµάν. Τα ρουλεµάν που 
χρησιµοποιούνται είναι υπερβαρέως τύπου. Ο άξονας ο οποίος και πακτώνεται στην 
γη 
έχει διάµετρο 45mm.
Για την σύνδεση του σωλήνα µε την πλατφόρµα τοποθετείται µεταλλικό έλασµα 
πάχους 
6mm στο οποίο βιδώνεται το πάτωµα. 
Για την περιστροφή του χρήστη και στην προέκταση του άξονα συνδέεται η καµπύλη 
χειρολαβή η οποία κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα διατοµής Φ42,4mm και 
πάχους 
3mm.
Η πλατφόρµα περιστροφής τριγωνικού σχήµατος µε καµπύλες ακµές διαστάσεων 
περίπου 
450x450mm είναι κατασκευασµένη από αντιολισθητικό HPL, πάχους 12,7mm. 
Ο δίσκος τοποθετείται σε απόσταση 300mm από το έδαφος και δίνει τη δυνατότητα 
περιστροφής µε το βάρος του σώµατος του χρήστη. Επιπλέον, ο περιστροφέας 
µπορεί 
να ταλαντεύεται και να περιστρέφεται οριζοντίως. Η ταχύτητα περιστροφής  οδηγεί 
τον περιστρεφόµενο άξονα µε την µετατόπιση του βάρους του χρήστη. Με τον τρόπο 
αυτό οι χρήστες µπορούν να ελέγχουν τις κινήσεις του οργάνου, ανάλογα µε την δική 
τους κίνηση και το κέντρο βάρους του σώµατος τους.
Ο µικρός περιστροφέας απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών και είναι 
σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει, µε τις κατάλληλες προσβάσεις και 
διατάξεις ασφαλούς χρήσης, την συµµετοχή παιδιών µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

Προστασία- Συνδεσµολογία: Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη 
(π.χ. βίδες στήριξης) θα προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα 
πολυαιθυλενίου, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς. 
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Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βίδωµα ή µε 
πάκτωση κατά περίπτωση.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε 
τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα 
ελέγχου, 
επί ποινή αποκλεισµού. Να φέρει µικρή πινακίδα µε τις απαιτούµενες πληροφορίες 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ# αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) 
και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β#2029) Υπ. 
απόφασης.

∆ιευκρίνιση: Οι αναγραφόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των 
συµµετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλες, ισοδύναµες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της µελέτης, 
τον αριθµό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή οµάδα και την κατηγορία 
χρηστών. 

 (1 ΤΕΜ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Επτακόσια πενήντα € 750,00
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ΠΡΣ Β12.29 Ν1.7.11Αρθρο11
Σύνθετο τρενάκι µε βαγόνια 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις (mm) 	
Όργανο: Μήκος: 6000, Πλάτος: 1050
Χώρος Ασφαλείας: Μήκος:8000, Πλάτος: 3000
Ύψος	1650
Ύψος πτώσης:470	

Γενικά χαρακτηριστικά: 
Χρήστες: 8
∆ραστηριότητες: Ανάβαση- Ολίσθηση
Ηλικιακή οµάδα: από 3 ετών και άνω
Καταλληλότητα για ΑµεΑ: Όχι

Γενική τεχνική περιγραφή:
Το σύνθετο αποτελείται από: 
·	(1) ένα τετραγωνικό πύργο ασκεπή, 
·	(2) δύο τετραγωνικούς πύργους µε σκεπή 
·	(2) δύο τσουλήθρες
·	(1) µία σκάλα ανόδου
·	(1) µία µεταλλική αναρρίχηση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ: HPL, µεταλλικές λάµες, βίδες, παξιµάδια, σωλήνες, φύλλα 
λαµαρίνας, µεταλλικοί κοιλοδοκοί, πλαστικές τάπες, τσουλήθρα µε πλαϊνά από το 
HPL, σκάλα.

Ο πρώτος πύργος να έχει ενδεικτικές διαστάσεις 1000Χ1000Χ1990 mm και να 
αποτελείται από τέσσερεις ορθοστάτες, οι δύο εκ των οποίων να έχουν διαστάσεις 
90Χ90Χ1990 mm και οι άλλοι δύο να έχουν διαστάσεις 90Χ90Χ2200 mm, µε εσωτερική 
απόσταση µεταξύ τους 820 mm. Το πάτωµα του πύργου να βρίσκεται 1,00 m από το 
έδαφος και να αποτελείται από δοκούς διαστάσεων περίπου 95Χ45Χ1000 mm. Το 
πάτωµα 
να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm για την 
στήριξη τους στον πύργο, οι οποίοι να είναι στηριγµένοι στους ορθοστάτες του 
πρώτου πύργου µε βίδες, παξιµάδια και τάπες ασφαλείας. Στον πύργο να τοποθετείται 
τσουλήθρα από πολυεστέρα (PEΤ) ενδεικτικού πάχους 4,5mm και µήκους περίπου 
1800 
mm, αποτελούµενη από δυο πλαϊνά από HPL  πάχους 21 mm, µε ύψος πλευρικής 
προστασίας 130 mm. Στην ζώνη εισόδου θα τοποθετείται σωλήνα για µπάρα 
κρατήµατος 
σε ύψος 700 mm από το πατάρι. Να διαθέτει δυο πλαϊνά πλευρικά προστασίας από 
HPL 
πάχους 21 mm για την αποφυγή πτώσης ή παγίδευσης στα κενά που έχουν 
δηµιουργηθεί 
από την τοποθέτηση της τσουλήθρας στον πύργο. Ο πύργος  να φέρει κάγκελο από 
HPL 
και  να φέρει µεταλλική αναρρίχηση, η οποία να είναι στηριγµένη πάνω σε δοκό. Η 
δοκός να στηρίζεται στους ορθοστάτες του πρώτου πύργου. Η αναρρίχηση να 
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κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm µε κύριο κορµό όπου πάνω του να 
ηλεκτροσυγκολλούνται τέσσερις  ηµικύκλιες λαβές ανάβασης ενδεικτικών διαστάσεων 
250Χ350 mm µε Φ42,4 mm. 

Ο δεύτερος πύργος να έχει διαστάσεις 1270Χ1000Χ2200 mm και τέσσερεις ορθοστάτες 
οι δύο εκ των οποίων να έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 90Χ90Χ2200 mm, ενώ οι άλλοι 
δύο να έχουν διαστάσεις 90Χ90Χ2300 mm µε εσωτερική απόσταση µεταξύ τους 820 m. 
Το 
ύψος της πλατφόρµας να είναι 1,00 m από το έδαφος και να αποτελείται από δοκούς 
διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm. Το πάτωµα να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους 
δοκούς 
διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm για την στήριξη τους στον πύργο. Ο πύργος να φέρει 
κάγκελο από HPL. Ο πύργος να φέρει καµπυλωτή σκεπή από φύλλο λαµαρίνας, η 
οποία 
να είναι διάτρητη και να έχει διαστάσεις 1000Χ1200 mm και πάχος 1,5 mm. 

Ο τρίτος πύργος να έχει γενικές διαστάσεις 1000Χ1000Χ2300 mm και ορθοστάτες 
διαστάσεων περίπου 90Χ90Χ2300 mm, µε εσωτερική απόσταση µεταξύ τους 820 mm. 
Το 
ύψος της πλατφόρµας να είναι 1,00 m  από το έδαφος, να έχει διαστάσεις 
1000Χ1000Χ45 mm και να αποτελείται από δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm. Το 
πάτωµα 
να στηρίζεται πάνω σε δύο οριζόντιους δοκούς διαστάσεων 95Χ45Χ1000 mm, για την 
στήριξη τους στον πύργο και οι οποίοι να είναι τοποθετηµένοι στους ορθοστάτες του 
πύργου µε βίδες Μ6 mm, παξιµάδια και τάπες ασφαλείας. Στον πύργο να τοποθετείται 
τσουλήθρα από πολυεστέρα (PEΤ) ενδεικτικού πάχους 4,5mm, µήκους περίπου 1800 
mm, 
και να  αποτελείται από δυο πλαϊνά από HPL πάχους 21 mm, µε ύψος πλευρικής 
προστασίας 130 mm  και ένα φύλλο ανοξείδωτης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm µε γωνία 
κλίσης της ζώνης ολίσθησης προς το οριζόντιο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει κατά 
µέσο όρο τις 40ο. Στην ζώνη εισόδου να τοποθετείται σωλήνα Φ33,7 mm για µπάρα 
κρατήµατος σε ύψος 700 mm από το πατάρι. Να διαθέτει δυο πλαϊνά πλευρικά 
προστασίας από HPL πάχους 21 mm για την αποφυγή πτώσης ή παγίδευσης στα 
κενά που 
έχουν δηµιουργηθεί από την τοποθέτηση της τσουλήθρας στον πύργο. Στον πύργο να 
τοποθετείται σκάλα ξύλινη µε κλίση 40ο, η οποία να φέρει  πέντε σκαλοπάτια 
διαστάσεων περίπου 110Χ45Χ730 mm µε απόσταση µεταξύ τους 95 mm. Τα 
σκαλοπάτια από 
κάτω να φέρουν υπόσκαλα διαστάσεων 35Χ35Χ710 mm. Τα σκαλοπάτια να 
στηρίζονται 
πάνω σε δυο πλαϊνούς δοκούς διαστάσεων περίπου 157Χ45Χ1250 mm και από τις 
δυο 
πλευρές να τοποθετούνται κουπαστές, οι οποίες να στηρίζονται οι άνω άκρες τους 
πάνω στους ορθοστάτες του πύργου και οι κάτω σε δυο ξεχωριστούς ορθοστάτες 
διαστάσεων 45Χ45Χ610 mm. Οι οριζόντιες δοκοί να είναι τρεις για κάθε πλευρά, να 
είναι διαστάσεων 45Χ45Χ1200 mm και να έχουν εσωτερική απόσταση 164 mm. Η 
συνολική 
στήριξη της σκάλας να γίνεται µε εξάγωνες βίδες, παξιµάδια και πλαστικές τάπες. 
Στον πύργο να υπάρχει κατάβαση πυροσβέστη διαστάσεων Φ 33,7 και ύψους 2440 
mm. Ο 
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πύργος να φέρει καµπυλωτή σκεπή από φύλλο λαµαρίνας, να έχει γενικές διαστάσεις 
1000Χ1100 mm και πάχος 1,5 mm. Το φύλλο λαµαρίνας να είναι στερεωµένο πάνω σε 
δύο 
φύλλα HPL διαστάσεων 1000Χ134Χ21 mm. 

Προστασία- Συνδεσµολογία: Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη 
(π.χ. βίδες στήριξης) θα προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα 
πολυαιθυλενίου, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς. 

Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βίδωµα ή µε 
πάκτωση κατά περίπτωση.

Πιστοποίηση: Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε 
τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008 και να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα 
ελέγχου, 
επί ποινή αποκλεισµού. Να φέρει µικρή πινακίδα µε τις απαιτούµενες πληροφορίες 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ# αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) 
και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β#2029) Υπ. 
απόφασης.

∆ιευκρίνιση: Οι αναγραφόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των 
συµµετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλες, ισοδύναµες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της µελέτης, 
τον αριθµό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή οµάδα και την κατηγορία 
χρηστών. 
πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητά του σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. #Ελληνικός Οργανισµός 
Τυποποίησης#.

 (1 ΤΕΜ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια € 4.800,00
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ΠΡΣ Β12.30 Ν1.7.12Αρθρο12
Παγκάκι µε πλάτη

Καθιστικά µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες, µε κάθισµα 
αποτελούµενο 
από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο 
πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόµενες µε τον 
µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6 mm.
Προστασία- Συνδεσµολογία: Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη 
(π.χ. βίδες στήριξης) θα προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα 
πολυαιθυλενίου, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς. 

Στήριξη: Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βίδωµα ή µε 
πάκτωση κατά περίπτωση.

∆ιευκρίνιση: Οι αναγραφόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των 
συµµετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλες, ισοδύναµες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της µελέτης, 
τον αριθµό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή οµάδα και την κατηγορία 
χρηστών. 

 (1 ΤΕΜ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν είκοσι € 120,00
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Ο∆Ν ΝΕΤ- Ν- Ε-171.7.13Αρθρο13
∆ιαγράµµιση γηπέδων µπάσκετ, τέννις, µίνι ποδοσφαίρου.

∆ιαγράµµιση γηπέδων µπάσκετ, τέννις, µίνι ποδοσφαίρου- νέα ή αναδιαγράµµιση 
οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά 
γράµµατα 
ή σύµβολα)µε ειδική ακριλική βαφή µε χαλαζιακή άµµο συνοδευόµενο µε ανάλογα 
πιστοποιητικά. 

Στην τιµή συµπαριλαµβάνονται:
 - όλες οι εργασίες για την τελειοποίηση των γηπέδων όπως δύο χέρια ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, τρία χέρια ακριλική βαφή µε χαλαζιακή άµµο και την διαγράµµιση  των 
γηπέδων.
 - η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και 
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
 - η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση 
των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
 - ο καθαρισµός του ασφαλτοταπητα ή ελαστοτάπητα ή χλοοτάπητα από κάθε είδους 
χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και 
χειρωνακτική υποβοήθηση
 - η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα) 
 - η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο 
του χρησιµοποιουµένου υλικού 

 - η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία 
µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης γηπέδου
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆έκα € 10,00

            ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2018               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Η             ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2018               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Η 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ ΣΗΣ                  
            ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2018               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Η 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ ΣΗΣ                  
              ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                              

            ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2018               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Η 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ ΣΗΣ                  
              ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                              
                                                            

            ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2018               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Η 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ ΣΗΣ                  
              ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                              
                                                            
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ         ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ     ΠΑΣΣΟΥ 

            ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2018               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Η 
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