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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»   

ΚΑΙ  Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 193676

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι:

1. Αναρτήθηκαν  στα  συνημμένα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  λόγω  διόρθωσης  αριθμητικών

σφαλμάτων, τα αρχεία : 

- ΟΕ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed

- ΟΕ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_signed.

τα οποία και πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς

από τους οικονομικούς φορείς. Τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης του έργου, ισχύουν

ως έχουν.

2. Για το έργο ισχύουν  τα άρθρα της διακήρυξης με τις παραπομπές τους όπως αυτή

έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (22PROC011727836) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193676)) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 1936) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193676)76) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193676))

ως συνημμένο αρχείο. 

3. Επισημαίνεται, ότι για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως

110  του  ν.  36) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193676)6) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193676)9/2008,  σε  ότι  αφορά  τα  Κριτήρια  επιλογής  (22.Β  –  22.Δ) της

διακήρυξης (22PROC011727836) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193676)), ως προς την ανάλυση και  απόδειξη αυτών, πλέον

της  διακήρυξης,  αυτά  περιγράφονται  και  αναλύονται  στον  επίσημο  ιστότοπο:

http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=7  1      και  http://www.ypexd15.g  r   

4. Ο αριθμός των οικονομικών ετών που απαιτούνται  για  τον (“ολικό”)  ετήσιο  κύκλο

εργασιών  του  οικονομικού  φορέα  είναι  των  τριών  τελευταίων  χρήσεων   όπως

περιγράφονται στον επίσημο ιστότοπο:  http://www.ypexd15.g  r   

5. Τα πεδία του ΕΕΕΣ : 

-Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Πεδίο Γ (σελ.25): «Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για

την εξασφάλιση της ποιότητας» 

-Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Πεδίο Γ (σελ.26):«Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης»

http://www.ypexd15.gr/
http://www.ypexd15.gr/
http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=71


εκ  παραδρομής  είναι ενεργοποιημένα.  Ωστόσο,  είναι  αποδεκτή  η

απάντηση στα πεδία αυτά: 

-ΟΧΙ ή 

-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ή 

-ΝΑΙ (εφόσον κάθε οικονομικός φορέας μεμονωμένος ή μέλος ενώσεων διαθέτει τα

απαιτούμενα πιστοποιητικά του άρθρου 22.Ε της διακήρυξης του έργου).

6) και στο ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 193676). Αναρτήθηκαν στα συνημμένα του ΕΣΗΔΗΣ τα αρχεία :

- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

-Έγκριση Γεωτεχνικής Μελέτης

7. Το  παρόν  αναρτάται  στα  συνημμένα  του  έργου,  στο ΕΣΗΔΗΣ:

www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος Α/Α  Συστήματος  193676),  στον  ιστότοπο:

http://www.thessaly.gov.gr  και αποστέλλεται στους Οικονομικούς Φορείς

για ενημέρωσή τους μέσω επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ του έργου.

8. Κατά τα λοιπά, ισχύει η παράγραφος 2.3 της Διακήρυξης του έργου.

                                                                         

ΛΑΡΙΣΑ, 19-12-2022

Η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 

Βάια Κωστούλη 
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χρήστος Ντάγιας
Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                            ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ   (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ   

 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)»   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2022ΝΠ3170000

7

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡ.

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ ΟΙΚ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
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ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
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ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Κατεδάφιση κτιρίων αποθηκών  και 

φαρμακείου Κ5 καθώς και σκάλας 

οπλισμένου σκυροδέματος, 

φορτεκφόρτωση και απομάκρυνση 

των υλικών κατεδάφισης

1.1 Ν 22.01 ΟΙΚ 2202 ΤΕΜ 1,00 10.000,00 10.000,00

2 Αποξήλωση ράμπας και τζαμαρίας. 1.2 Ν 22.30 ΟΙΚ 2238 ΤΕΜ 1,00 6.000,00 6.000,00

3
Αποξήλωση μεταλ. Στεγάστρου 

παλαιού κτίσματος
1.3 Ν 22.52 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00

4 Κατεδάφιση τοιχείου περίφραξης 1.4 Ν 22.15 ΟΙΚ 2226 ΤΕΜ 1,00 6.000,00 6.000,00

5

Εκσκαφές γενικές για μόρφωση 

γηπέδων πασης φύσης και την 

δημιουργία υπογείων χώρων επί 

οποιασδήποτε ποιότητας εδάφους 

&οιουδήποτε μέσου μετά ή ανευ 

εκρηκτκών εις οιονδήποτε βάθος.

1.5 N20.02 ΟΙΚ-2112 Μ
3 11.000,00 4,20 46.200,00

6 Μεταφορές με αυτοκίνητο 1.6 10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton.km 200.000,00 0,30 60.000,00

7

Εκρίζωση δένδρων  με προσοχή με 

τη ρίζα και το χώμα τους 

οιασδήποτε περιμέτρου κορμού και 

εν συνεχεία  φύτευση τους σε νέες 

θέσεις του αύλειου χώρου του 

Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν 

από την επίβλεψη.

1.7 Ν.20.01.03 ΟΙΚ-2101 ΤΕΜ. 7,00 40,00 280,00

8 Επίχωση και συμπύκνωση 1.8 N 20.10 ΟΙΚ-2162 Μ
3 1.500,00 5,20 7.800,00

9 Προμήθεια δανείων χωμάτων 1.9 N 20.10 ΟΙΚ-2162 Μ
3 1.500,00 4,60 6.900,00

10
Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες
1.10 20.08.01 ΟΙΚ-2142 m3 30,00 15,00 450,00

11
Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων 

μεταφορών υλικών επίχωσης
1.11 20.11 ΟΙΚ-2163 m3 2.000,00 1,50 3.000,00

12
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 

υλικό λατομείου
1.12 20.20 ΟΙΚ-2162 m3 700,00 18,40 12.880,00

13
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών με μηχανικά μέσα
1.13 20.30 ΟΙΚ-2171 m3 11.000,00 0,80 8.800,00

14

Λειτουργία εργοταξιακών 

αντλητικών συγκροτημάτων 

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα Ισχύος 5,0 έως 10,0 

ΗΡ

1.14 21.01.01.04 ΟΙΚ 2186 h 1.200,00 6,00 7.200,00

15 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 1.15 23.03 ΟΙΚ-2303 m2 500,00 5,00 2.500,00

16 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 1.16 23.14 ΟΙΚ-2314.1 m2 500,00 0,60 300,00

17
Αντιστηρίξεις με την μέθοδο 

Βερολίνου
1.17 23.21 ΟΙΚ-2312 Μ 2.000,00 300,00 600.000,00

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.800.000,00 € 
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18

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

1.18 32.01.02 ΟΙΚ 3212 m3 180,00 70,00 12.600,00

19

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.19 32.01.04 ΟΙΚ-3214 m3 240,00 80,00 19.200,00

20

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

1.20 32.01.05 ΟΙΚ 3215 m3 120,00 85,00 10.200,00

21

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού.Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

1.21 32.01.06 ΟΙΚ 3215 m3 4.500,00 90,00 405.000,00

22
Σώματα πλήρωσης διακένων 

φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα
1.22 32.15 ΟΙΚ 7933.1 m3 100,00 30,00 3.000,00

23

Κατασκευή στρώσεων 

περλιτοδέματος των 200 kg 

τσιμέντου ανά m3

1.23 35.04 ΟΙΚ 3506 M3 350,00 90,00 31.500,00

24 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 1.24 38.01 ΟΙΚ 3801 m2 1.200,00 12,00 14.400,00

25
Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών
1.25 38.02 ΟΙΚ 3811 m2 1.200,00 20,00 24.000,00

26
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 

κατασκευών
1.26 38.03 ΟΙΚ 3816 m2 25.000,00 14,00 350.000,00

27
Καμπύλοι ξυλότυποι απλής 

καμπυλότητας
1.27 38.04 ΟΙΚ 3821 m2 100,00 20,00 2.000,00

28
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών 

σε επιφάνειας από σκυρόδεμα
1.28 38.18 ΟΙΚ 3816 m 1.200,00 2,50 3.000,00

29

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματοςΧαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίας B500C (S500s)

1.29 38.20.02 ΟΙΚ-3873 kg 570.000,00 0,95 541.500,00

30

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματοςΔομικά πλέγματα 

B500C (S500s)

1.30 38.20.03 ΟΙΚ-3873 kg 6.000,00 0,90 5.400,00

31
Αποστάτες σιδηροπλισμού 

σκυροδεμάτων
1.31 38.45 ΟΙΚ 3873 m2 1.200,00 2,00 2.400,00

32
Λιθοπληρώσεις τάφρων και 

στραγγιστηρίων
1.32 41.01 ΟΙΚ 4104 m3 235,00 25,00 5.875,00

33

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cmΠάχους 1/2 πλίνθου 

(δρομικοί τοίχοι)

1.33 N46.10.02 ΟΙΚ4662.1 m2 2.100,00 35,00 73.500,00

34

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cmΠάχους 25 cm (διπλοί 

δρομικοί με ενδιάμεσο κενό)

1.34 Ν.46.10.07 ΟΙΚ4666.1 m2 1.560,00 70,00 109.200,00
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35

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cmΠάχους 1 (μιάς) 

πλίνθου(μπατικοί τοίχοι)

1.35 N46.10.04 ΟΙΚ4664.1 m2 450,00 45,00 20.250,00

36

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 

15x19x9 cm , 15οπους, πάχους 

15cm

1.36 N 46.10.08 ΟΙΚ4664.1 m2 400,00 42,00 16.800,00

37
Κατασκευή υαλοτοίχων από 

υαλόπλινθους κοινούς
1.37 50.01.01 ΟΙΚ4811.1 m2 120,00 120,00 14.400,00

38

Θυρόφυλλα ξύλινα πρεσσαριστά 

από φορμάικα πόμολα κλειδαριές, 

στοπ, μηχανισμός επαναφοράς 

κλπ

1.38 Ν54.68.01 ΟΙΚ5468.1 m2 750,00 250,00 187.500,00

39 Φύλλα ερμαρίων εγκαταστάσεων 1.39 54.72 ΟΙΚ.5472.1 m2 250,00 95,00 23.750,00

40
Ξύλινες ψευτόκασσες  Δρομικών 

τοίχων
1.40 54.90.01 ΟΙΚ.5446.1 m 1.650,00 10,00 16.500,00

41
Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων 

μπατικών ή φαρδύτερων
1.41 54.90.02 ΟΙΚ.5446.1 m 30,00 15,00 450,00

42 Ερμάρια μεγάλου ύψους 1.42 Ν.56.25 ΟΙΚ5613.1 m2 1.000,00 173,00 173.000,00

43
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή 

τυποποιημένα
1.43 Ν.56.23 ΟΙΚ5613.1 m2 180,00 240,00 43.200,00

44
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα 

μή τυποποιημένα
1.44 Ν.56.24 ΟΙΚ5613.1 m2 180,00 196,00 35.280,00

45
Επιπλο πάγκου (γκισέ) στο χώρο 

πληροφοριών
1.45 Ν.56.23.02 ΟΙΚ5613.1 μμ 17,50 240,00 4.200,00

46

Ράφια ή χωρίσματα από MDF 

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 24 mm 

ή 28mm

1.46 Ν.56.07 ΟΙΚ5606 m2 60,00 52,00 3.120,00

47
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα 

τύπου DUROPAL
1.47 56.21 ΟΙΚ5617 m2 80,00 25,00 2.000,00

48

Γωνιόκρανα προστασίας ακμών 

τοιχοπετασμάτων από 

γυψοσανίδες

1.48 Ν61.12 ΟΙΚ6116 m 1.000,00 3,50 3.500,00

49

Κατασκευή σιδηρών εσχαρών 

φωταγωγών υπογείων (cour 

anglaises)

1.49 Ν61.23 ΟΙΚ6123 Kg 1.500,00 2,40 3.600,00

50 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 1.50 61.30 ΟΙΚ6118 Kg 9.500,00 2,80 26.600,00

51
Μεταλλικός σκελετός 

τοιχοπετάσματος
1.51 61.31 ΟΙΚ6118 Kg 1.200,00 2,50 3.000,00

52
Σιδερένιες κλίμακες,  ευθύγραμμες 

ή κυκλικές ή μικτές
1.52 Ν61.07 ΟΙΚ6104 Kg 10.000,00 2,50 25.000,00

53 Σκίαστρα μεταλλικά 1.53 61.29 ΟΙΚ6118 Kg 2,00 3,00 6,00

54
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους
1.54 62.21 ΟΙΚ6221 Kg 1.500,00 4,50 6.750,00

55
Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή 

δίφυλλες
1.55 62.28 ΟΙΚ6228 Kg 250,00 8,00 2.000,00

56 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 1.56 62.30 ΟΙΚ6230 Kg 450,00 10,00 4.500,00

57
Προπέτασμα ασφαλείας 

ηλεκτροκίνητο
1.57 Ν62.45 ΟΙΚ6226 m2 6,00 230,00 1.380,00

58
Μηχανισμός ανοίγματος 

μεταλλικών θυρών εισόδου
1.58 Ν62.46 ΟΙΚ6236 ΤΕΜ. 1,00 1.000,00 1.000,00

Σελίδα 3 από 11



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡ.

ΤΙΜ.

ΑΤΟΕ ΟΙΚ 

ΥΔΡ  ΗΛΜ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ

ΜΟΝΑ

ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

59

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες Θύρες 

πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 

ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 

πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 

κλάσης πυραντίστασης 120 min και 

μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων

1.59 Ν.62.60.06 ΟΙΚ6236 m2 20,00 480,00 9.600,00

60

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες Θύρες 

πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 

ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 

πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 

κλάσης πυραντίστασης 90 minκαι 

μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων

1.60 Ν.62.60.06 ΟΙΚ6236 m2 170,00 410,00 69.700,00

61

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόμενες, δίφυλλες Θύρες 

πυρασφαλείας, δίφυλλες, 

ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 

πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 

κλάσης πυραντίστασης 90 minκαι 

μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων

1.61 Ν62.61.06 ΟΙΚ6236 m2 100,00 450,00 45.000,00

62
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων 

από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης
1.62 62.40 ΟΙΚ 6239 Kg 7.500,00 5,00 37.500,00

63

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 

συνήθων διατομώνΑπλού σχεδίου 

από ευθύγραμμες ράβδους

1.63 64.01.01 ΟΙΚ6401 Kg 1.000,00 4,00 4.000,00

64
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 

μαύρους  Φ 1 1/2 ''
1.64 64.10.02 ΟΙΚ6412 μμ 270,00 12,00 3.240,00

65
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 

μαύρους  Φ 2''
1.65 64.10.03 ΟΙΚ6413 μμ 700,00 15,00 10.500,00

66
Ιστός σημαίας από σιδηροσωλήνες 

2'', ύψους 4μ
1.66 Ν64.26.04 ΟΙΚ6428 ΤΕΜ. 3,00 130,00 390,00

67

Προμήθεια και τοποθέτηση 

δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 

cm

1.67 64.31 ΟΙΚ6431 m2 100,00 4,20 420,00

68

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά 

βαμμένο αλουμίνιο με 

Θερμοδιακοπή 24mm, Uf 

πλαισίου<= 2,0 W/(m2*K)

1.68 N65.04 ΟΙΚ6501 m2 1.710,00 290,00 495.900,00

69

Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού 

φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου 

άξονα

1.69 65.17.03 ΟΙΚ6521 m2 50,00 175,00 8.750,00

70
Σύστημα συνεχούς 

υαλοπετάσματος
1.70 Ν65.20.02 ΟΙΚ6501 m2 150,00 115,00 17.250,00

71
Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων 

από αλουμίνιο
1.71 65.31 ΟΙΚ6531 m2 2.200,00 50,00 110.000,00

72
Παντζούρια αλουμινίου με ρολλό 

πλαστικό
1.72 N65.50.01 OIK6541 m2 60,00 120,00 7.200,00

73
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα
1.73 Ν71.21 OIK7121 m2 3.000,00 12,10 36.300,00

74
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα
1.74 Ν71.31 OIK7131 m2 9.300,00 10,10 93.930,00
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75 Διαμόρφωση σκοτιών σε επιχρίσματα 1.75 N 38.19 OIK 3816 μμ 300,00 2,00 600,00

76

Επιστέγαση κατακόρυφων  

οδεύσεων  εγκαταστάσεων με 

μεταλλική γαλβανισμένη λαμαρίνα, 

πάχους 2mm

1.76

N72.31.02 ΟΙΚ 7231
m2 

προβολ

ής

10,00 30,00 300,00

77

Επικάλυψη αρμων διαστολής με 

λαμαρινα γαλβανισμένη πάχους 

1mm

1.77

72.44.01 ΟΙΚ7244

μμ 430,00 18,00 7.740,00

78
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 

170mm
1.78 N72.47.02 OIK7246 μμ 180,00 60,00 10.800,00

79
Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά 

πολυκαρβονικά φύλλα
1.79 72.70 OIK7231 m2 40,00 60,00 2.400,00

80 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 1.80 Ν73.16.02 OIK7316 m2 1.100,00 14,30 15.730,00

81
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  

πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα
1.81 N73.26.03 OIK7326.1 m2 2.000,00 27,00 54.000,00

82

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια 

εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x20 cm , 

20x40 cm

1.82 N73.31.02 OIK7332 m2 50,00 40,00 2.000,00

83

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια  GROUP 4 ή 5, 

οιωνδήποτε διαστάσεων

1.83 N73.33.03 OIK7331 m2 960,00 63,00 60.480,00

84
Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

κεραμικά πλακίδια GROUP 4 ή 5
1.84 Ν73.35 OIK7326.1 μμ 200,00 3,50 700,00

85 Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm 1.85 73.59.01
ΟΙΚ 7359 m2

6.500,00 13,00 84.500,00

86
Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες 

(μωσαϊκά)  πάχους 3,5 cm
1.86 73.61.06 OIK7373.1

m2
400,00 21,00 8.400,00

87

Αντιολισθητικό ελαστικό 

παρέμβλημα μαρμάρινων 

βαθμίδων

1.87 73.76 OIK7396

μμ

600,00 5,00 3.000,00

88
Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, 

από ενισχυμένο uPVC
1.88 73.78 OIK7396 μμ 2.600,00 30,00 78.000,00

89
Προστατευτικά γωνιών  από 

ενισχυμένο uPVC
1.89 Ν56.19 ΟΙΚ5619 μμ 2.000,00 28,50 57.000,00

90
Προστατευτικές φάσες θυρών ή 

τοίχων από ενισχυμένο uPVC
1.90 Ν73.79 OIK7396 μμ 5.500,00 30,00 165.000,00

91
Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού 

δαπέδου
1.91 73.91 OIK7373.1 m2 60,00 20,00 1.200,00

92
Κατασκευή βαρέως τύπου 

βιομηχανικού δαπέδου
1.92 73.92 OIK7373.1 m2 1.100,00 25,00 27.500,00

93
Επιστρώσεις με τάπητα από 

Linoleum
1.93 N73.96 OIK7396 m2 6.500,00 25,00 162.500,00

94
Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων 

πλακών
1.94 Ν74.22 ΟΙΚ7422 μμ 620,00 2,55 1.581,00

95
Αδροποίηση επιφανειών από 

μάρμαρο
1.95 74.23 ΟΙΚ7416 m2 22,00 5,00 110,00

96
Αδροποίηση λωρίδας 5 cm σε 

επιφάνειες από μάρμαρο
1.96 N 74.24 ΟΙΚ7416 μμ 30,00 3,00 90,00
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97

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 

σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 

πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 

τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

1.97  Ν74.30.13 ΟΙΚ7461 m2 1.050,00 94,00 98.700,00

98

Κατώφλια και περιζώματα 

(μπορντούρες) επιστρώσεων από 

μάρμαρο

1.98 Ν.75.01.04 ΟΙΚ7508 m2 150,00 95,00 14.250,00

99

Κατώφλια και περιζώματα 

(μπορντούρες) επιστρώσεων από 

γρανίτη

1.99 Ν75.01.05 ΟΙΚ7508 m2 10,00 91,00 910,00

100

Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 2cm

1.100 75.11.02 ΟΙΚ7513 μμ 300,00 9,00 2.700,00

101
Περιθώρια (σοβατεπιά) από 

γρανίτη  
1.101 75.70 ΟΙΚ 7564 μμ 200,00 14,00 2.800,00

102

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) 

με μάρμαρο Επιστρώσεις στηθαίων 

με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

και πλάτους άνω των 20 cm

1.102 75.21.03 ΟΙΚ7523 m2 110,00 60,00 6.600,00

103

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 

εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 

cm

1.103 75.31.02 ΟΙΚ7532 m2 200,00 75,00 15.000,00

104

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,20 

mΜπαλκονοποδιές από μάρμαρο 

πάχους 3 cm

1.104 Ν75.36.01 ΟΙΚ7536 μμ 200,00 32,00 6.400,00

105

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 

2,00 m με μάρμαρο λευκό 

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο 

πάχους 3 / 2 cm 

(βατήρων/μετώπων)

1.105 75.41.01 ΟΙΚ7541 μμ 400,00 35,00 14.000,00

106
Σκαλομέρια μαρμάρου από 

μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm
1.106 Ν.75.58.02 ΟΙΚ7559 TEM 600,00 15,00 9.000,00

107
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες 

γκρι γρανίτη (για εξωτερικό χώρο)
1.107 Ν75.68 ΟΙΚ7564 m2 100,00 100,00 10.000,00

108

Επενδύσεις όψεων με πλάκες 

γκρι γρανίτη προελεύσεως 

Αφρικής

1.108 N75.69 ΟΙΚ7564 m2 200,00 110,00 22.000,00

109 Υαλοπίνακες απλοί πάχους 4 mm 1.109 76.01.02 ΟΙΚ 7603 m2 100,00 19,60 1.960,00

110
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 

6,50 mm
1.110 Ν76.20.01 ΟΙΚ7621 m2 100,00 34,60 3.460,00

111
Διακοσμητική αμμοβολή 

κρυστάλλων
1.111 76.21 ΟΙΚ7621 m2 100,00 13,80 1.380,00

112

Υαλοπίνακες πυράντοχοι 

κατηγορίας  G60 (αντίσταση στην 

φωτιά 60 min

1.112 76.23.03 ΟΙΚ7609.2 m2 50,00 185,00 9.250,00

113
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT 

πάχους 10 mm
1.113 76.25 ΟΙΚ7609.2 m2 6,00 150,00 900,00
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114

Διπλοί θερμομονωτικοί - 

ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20 

mm

1.114 Ν76.27.02 ΟΙΚ7609.2 m2 1.710,00 60,00 102.600,00

115
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων  

ή παλαιών επιφανειών
1.115 N.77.01 ΟΙΚ7701 m2 5.000,00 1,50 7.500,00

116

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων 

επιφανειών Επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

1.116 77.17.01 ΟΙΚ7737 m2 5.000,00 3,00 15.000,00

117

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων 

σπατουλαρισμένων επιφανειών με 

χρώματα  αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

1.117 77.51 ΟΙΚ7751 m2 12.000,00 1,20 14.400,00

118

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 

επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών 

ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως 

νερού η διαλύτου

1.118 77.55 ΟΙΚ7755 m2 600,00 6,00 3.600,00

119

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 

Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως

1.119 77.80.01 ΟΙΚ7785.1 m2 10.000,00 8,00 80.000,00

120

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών 

επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 

ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 

βάσεως.

1.120 77.80.02 ΟΙΚ7785.1 m2 4.000,00 9,00 36.000,00

121

Χρωματισμοί επί επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως.με 

σπατουλάρισμα Εσωτερικών 

επιφανειών με χρήση ακρυλικών 

χρωμάτων, ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως.

1.121 77.81.01 ΟΙΚ7786.1 m2 500,00 12,00 6.000,00

122

Χρωματισμοί επιφανειών 

γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 

Με σπατουλάρισμα της 

γυψοσανίδας

1.122 77.84.02 ΟΙΚ7786.1 m2 5.500,00 11,00 60.500,00

123
Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων 

επιφανειών
1.123 77.94 ΟΙΚ7744 m2 200,00 20,00 4.000,00

124 Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος 1.124 79.21 ΟΙΚ 7921 Kg 2.000,00 1,20 2.400,00

125

Μεμβράνη από ασφαλτο - 

πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη 

με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές 

ίνες

1.125 79.09 ΟΙΚ 7912 m2 1.400,00 7,00 9.800,00
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126

Θερμομόνωση τοίχων, οροφών ή 

δαπέδων οποιασδήποτε διάταξης 

με πλάκες από αφρώδη 

εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 

10cm

1.126 N79.45 ΟΙΚ 7934 μ2 1.534,00 11,00 16.874,00

127

Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων 

με πλάκες διογκωμένης 

γραφιτούχας πολυστερίνης πάχους 

10cm και σιλικονούχο επίχρισμα

1.127 Ν79.51
50% ΟΙΚ7934 

50% ΟΙΚ7136
Μ2 2.504,00 50,00 125.200,00

128

Σύστημα θερμόμόνωσης και 

υγρομόνωσης δώματος με φύλλα 

αφρώδους εξηλασμενης

πολυστερίνης πάχους 10cm 

(φράγμα υδρατμών, εξηλασμένη 

πολυστερίνη, γεωύφασμα,

κισσηρόδεμα, ασφαλτόπανα)

1.128 Ν79.52
50% ΟΙΚ7934 

50% ΟΙΚ7136
μ2 1.321,00 58,00 76.618,00

129
επένδυση τοίχων με πλάκες 

πετροβάμβακα παχ 5 εκ
1.129 79.40 ΟΙΚ 7940 Μ2 3.550,00 12,00 42.600,00

130

Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων 

με πλάκες διογκωμένης 

γραφιτούχας  πολυστερίνης 

πάχους 3cm και σιλικονούχο 

επίχρισμα

1.130 Ν79.53
50% ΟΙΚ7934 

50% ΟΙΚ7136
Μ2 300,00 42,00 12.600,00

131 Επάλειψη επιφανειών 1.131 79.02 ΟΙΚ 79.02 Μ2 450,00 2,00 900,00

132 Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως 1.132
79.11.02 ΟΙΚ 7912

Μ2 2.070,00 12,00 24.840,00

133

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά 

υλικάΜε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 

0,40 mm

1.133

79.16.01 ΟΙΚ 7914

Μ2 1.200,00 0,50 600,00

134
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 

gr/m2
1.134 79.15.03 ΟΙΚ7914 Μ2 2.300,00 2,70 6.210,00

135
Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από 

συνθετικές ίνες
1.135 79.12.02 ΟΙΚ7912 Μ2 1.600,00 15,00 24.000,00

136

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών 

διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό 

υλικό

1.136 79.35 ΟΙΚ7935 μμ 300,00 3,50 1.050,00

137
Γυψοσανίδες  κοινές, επίπεδες, πάχους 

12,5 mm
1.137 78.05.01 ΟΙΚ7809 m2 4.400,00 11,60 51.040,00

138
Γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας, πάχος 

μολύβδου έως 3mm
1.138 N78.05.01 ΟΙΚ7809 m2 120,00 227,00 27.240,00

139 Γυψοσανίδες άνθυγρες 1.139 78.05.04 ΟΙΚ7809 m2 50,00 13,80 690,00

140 Γυψοσανίδες πυράντοχες 1.140 78.05.05 ΟΙΚ 7809 m2 100,00 15,00 1.500,00

141 Περσιδωτά προπετάσματα 1.141 Ν78.13 ΟΙΚ7813 m2 60,00 23,00 1.380,00

142

Ψευδοροφή διακοσμητική, 

επισκέψιμη, φωτιστική από 

γυψόπλακες ορυκτών ινών πάχους 

15 έως 20 mm, διαστάσεων 

600x600 mm ή 625x625 mm ή 

ορυκτών ινών

1.142 Ν78.30.01 ΟΙΚ7809 m2 1.200,00 23,00 27.600,00
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143
Ψευδοροφή ισόπεδη από 

γυψοσανίδες
1.143 78.34 ΟΙΚ7809 m2 5.250,00 20,00 105.000,00

144

Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m 

από 

σκυρόδεμα/KRASPED;OREIURA

1.144 Β-51 ΟΔΟ-2921 μμ 200,00 8,00 1.600,00

145 Κρασπεδόρειθρα φαρδιά 1.145 ΝΒ-51 ΟΔΟ-2921 μμ 20,00 6,50 130,00

146 Δένδρα κατηγορίας Δ6 (φιλύρα) 1.146 Δ1.6 ΠΡΣ-5210 TEM 10,00 80,00 800,00

147 θάμνοι (αγγελικές) κατηγορίας Θ6 1.147 Δ2.6 ΠΡΣ-5210 TEM 5,00 45,00 225,00

148
θάμνοι (δενδρολίβανο έρπον) 

κατηγορίας Θ2
1.148 Δ2.2 ΠΡΣ-5210 TEM 100,00 4,30 430,00

149
θάμνοι (πασχαλιά, φωτίνιες) 

κατηγορίας Θ4
1.149 Δ2.4 ΠΡΣ-5210 TEM 12,00 14,00 168,00

150
άνοιγμα λάκκων διαστάσεων( 

0,30χ0,30χ0,30)m
1.150 Ε1.1 ΠΡΣ-5130 ΤΕΜ 100,00 0,60 60,00

151
άνοιγμα λάκκων διαστάσεων( 

0,50χ0,50χ0,50)m
1.151 Ε1.2 ΠΡΣ-5120 ΤΕΜ 27,00 1,50 40,50

152
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 2,0-4,0 lt
1.152 Ε9.4 ΠΡΣ 5210 TEM 100,00 1,10 110,00

153
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 4,5-12,0 lt
1.153 Ε9.5 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 27,00 1,30 35,10

154 Kηπόχωμα 1.154 Δ7 ΠΡΣ 1710 m3 50,00 8,50 425,00

155 Καθιστικοί πάγκοι 1.155 Ν.61.33 ΟΙΚ 6102 TEM 8,00 300,00 2.400,00

156 Διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης 1.156 Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 μμ 140,00 16,50 2.310,00

157
Γράμματα μεταλλικά ανεξάρτητα, 

βαμμένα ύψους έως 20cm
1.157 N64.10 ΟΙΚ 6411 CM 1.885,00 2,00 3.770,00

158 Πινακίδες πλαστικές (9x9) cm 1.158 Ν.73.95.01 ΟΙΚ 6411 ΤΕΜ 350 7,00 2.450,00

159 Πινακίδες πλαστικές (9Χ30) cm 1.159 Ν.73.95.02 ΟΙΚ 6411 ΤΕΜ 380,00 15,00 5.700,00

160 Κουρτινιέρα κλίνης 1.160 Ν64.20.01 ΟΙΚ.6421 μμ 675 17,00 11.475,00

161
Σιδηρόδρομοι για ανάρτηση 

κουρτινών
1.161 Ν64.20.02 ΟΙΚ.6421 μμ 400 15,00 6.000,00

162 Παραπέτασμα  κουρτινιέρας κλίνης 1.162 Ν78.14.01 ΟΙΚ7813 m2 1450 20,00 29.000,00

163 Παραπετάσματα παραθύρων 1.163 Ν 78.14.02 ΟΙΚ7813 m2 3600 20,00 72.000,00

164
Πάγκοι εργασίας από ανοξείδωτο 

χάλυβα
1.164 N64.33 ΟΙΚ 6428 μμ 20 400,00 8.000,00

165
Ομαδική γούρνα  χειρουργείων για 

πλύσιμο χεριών
1.165 N64.34 ΟΙΚ 6428 μμ 3,2 2.500,00 8.000,00

166
Γούρνα αποχέτευσης για 

σκοραμίδες
1.166 N64.35 ΟΙΚ 6428 ΤΕΜ 7 200,00 1.400,00

167 Ηχοαπορροφητικά πετάσματα 1.167 Ν79.34 ΟΙΚ7934 Μ2 215 330,00 70.950,00

168

Αντικραδασμικές βάσεις 

κλιματιστικών μηχανημάτων 

(ψυκτών) διαστάσεων ελαστικού 

(50Χ25)cm

1.168 Ν78.41 ΟΙΚ7809 ΤΕΜ 32 100,00 3.200,00

169

Αντικραδασμικές βάσεις κλιματιστικών 

μηχανημάτων διαστάσεων ελαστικού  

(12,50Χ12,50)cm

1.169 Ν78.42 ΟΙΚ7809 ΤΕΜ 32 30,00 960,00

170
Σετ χειρολαβών πλήρες για WC AMEA 

(Λαβές στήριξης ΑΜΕA)
1.170 ΑΤΗΕΝ8152 ΗΛΜ 014 ΤΕΜ 4,00 60,00 240,00
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171 Κονσόλες κλινών 1.171 Ν65.03 ΟΙΚ 6506 ΤΕΜ 120 700 84.000,00

172 Κονσόλες κλινών ΜΕΘ 1.172 Ν65.04 ΟΙΚ 6506 ΤΕΜ 9 2.500,00 22.500,00

173 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 1.173 ΟΙΚ23.05 ΟΙΚ2304 Μ2 300 5 1.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Σ1=) 6.150.112,60
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1

Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης - 

κλιματισμού Κτιρίου Ν2 του Γ. Ν. 

Λάρισας  

2.1 ΗΛΜ37 ΤΕΜ 1,00 1.150.000,00 1.150.000,00

2

Κατασκευή  εγκαταστάσεων 

ύδρευσης του κτιρίου Ν2 του Γ. Ν. 

Λάρισας και του Αυλειου χώρου

2.2 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 1,00 60.000,00 60.000,00

3

Κατασκευή εγκαταστάσεων 

αποχέτευσης  κτιρίου Ν2 του γ. Ν. 

Λάρισας  και του Αύλειου χώρου με 

τα είδη υγιεινής

2.3 ΗΛΜ 8 TEM 1,00 133.000,00 133.000,00

4
Εγκατάσταση πυρασφάλειας , 

πυροπροστασίας
2.4

50%ΗΛΜ 49,     

50%   ΗΛΜ50
ΤΕΜ 1,00 110.000,00 110.000,00

5

Κατασκευή ηλεκτρικών ισχυρών 

εγκ/σεων του Κτιριου Ν2 του γ. Ν. 

Λάρισας και αυλειου χώρου

2.5
50%ΗΛΜ 47,     

50%   ΗΛΜ60
ΤΕΜ 1,00 220.000,00 220.000,00

6

Κατασκευή ηλεκτρικών ασθενών 

εγκ/σεων του Κτιριου Ν2 του γ. Ν. 

Λάρισας και αυλειου χώρου

2.6
50%ΗΛΜ 49,     

50%   ΗΛΜ50
ΤΕΜ 1,00 240.000,00 240.000,00

7
Κατασκευή των εγκαταστάσεων των 

ιατρικών αερίων 
2.7

50%ΗΛΜ 49,     

50%   ΗΛΜ50
ΤΕΜ 1,00 200.000,00 200.000,00

8
Φωτοβολταϊκό σύστημα, 20.00 Kwp, 

ισχύος 330Wp
2.8 ΗΛΜ 37 ΤΕΜ 1,00 35.000,00 35.000,00

9
Κεντρικό σύστημα ελέγχου και

διαχείρισης ενέργειας (BEMS)
2.9 ΗΛΜ 103 TEM 1,00 60.000,00 60.000,00

10
Ανελκυστήρας ηλεκτροκίνητος 

προσώπων  
2.10 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 1,00 15.000,00 15.000,00

11
Ανελκυστήρας ηλεκτροκίνητος 

προσώπων  -πυροσβεστών
2.11 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 1,00 17.000,00 17.000,00

12 Ανελκυστήρας ασθενοφόρου  2.12 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 1,00 60.000,00 60.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (Σ2=) 2.300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1+Σ2) 8.450.112,60

Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% 1.521.020,27

ΣΥΝΟΛΟ (Σ3) 9.971.132,87

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%) 897.401,96

ΣΥΝΟΛΟ (Σ4) 10.868.534,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 20.700,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 3.726,00

ΣΥΝΟΛΟ (Σ5) 10.892.960,83

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 236.071,43

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  (Σ5) 11.129.032,26

Φ.Π.Α. 24% 2.670.967,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.800.000,00

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π.315464/08-08-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

Βάια Κωστούλη

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ- (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 

 

 
 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Λάρισα,     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΡΓΟ:  «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ  

ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΝΠ317/2022ΝΠ31700007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  13.800.000,00 € 

 
 

 
 
 

 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

  

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
1.  Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

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

 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. 
Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
 

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

 
1.2  Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων 
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
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Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 
 

1.3  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο ΙΚΑ., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από 
τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού. 

 
1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 
οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
 
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

 
1.6  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις. 
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1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

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

 
1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.). 

 
1.9  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, 
η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 
απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο[*]). 

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

 
1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 
 

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

 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

 
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 
 
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
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(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

 
1.12  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

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

  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

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

 
1.13  Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), 

 
1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 
1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
 
1.16  Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 
1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

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

 
1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

 
1.19  Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

 
1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

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

 
1.22  Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

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

 
1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.24  Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.25  Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

 
1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.27  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 7 

οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
 

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

 
(2)  Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

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

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

 
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
 
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
(9) Για φόρους. 
 
(10) Για εγγυητικές. 
 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
  
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών  

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 
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(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

 
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) Προσωπικού γενικής 
επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα 
στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

 
(3) Νομικής υποστήριξης 
 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 
 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

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

προσωπικού 
 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

 
(1)  Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
 

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

 
DN/ DM 

 
όπου  DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
 
 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

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

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

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

DΝ / 12 
 
όπου  DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.  
 
(3)   Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο: 

 
ΒΝ / 240 

 
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

 
 
2  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OPOI ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI 
 
2.1.1  Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 

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

 
2.1.2  Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

 
2.1.3  Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

 
2.1.4  Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

 
2.1.5  Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε 

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

 
2.1.6  Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι 

όροι του παρόντος. 
 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

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

 
• Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 

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

 
• Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν 

δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό 
εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" 
περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 
• Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιτττικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
 

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

 
Χειρολαβές 

 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος 
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

 
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 

(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

 
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 
 
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
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- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

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

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

 
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο- φύλλο και 
φύλλο- δάπεδο). 

 
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

 
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 

χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 
-  
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
 
- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

 
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.λπ. 

 
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, 

σκίαστρα) Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων  θυρών ασφαλείας, με 

Master Key 
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
- Μηχανισμοί  αυτόματων  θυρών,  με ηλεκτρομηχανικό  σύστημα,  με ηλεκτρονική 

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

 
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών. 
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Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 
 
Οι τιμές μονάδας όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 
 
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης 
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 
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4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
2.2.4. MAPMAPIKA 
 

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

 
 Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των 

ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό 
αστερίσκο. 

 
2.  Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 

λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 
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ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

 
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 

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

 
 Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του 

τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 
 
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: 
Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - 
Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 
973Β/18-07-2007. 

 
 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν- μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν- μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς  και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 
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5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό  πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

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

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

 
2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και 
με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, 
οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 
 
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το 
άρθρο 79.55. 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως 

της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 

έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως   

οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση ≥ 5 km 0,19 
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οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση ≥ 3 km 0,20 

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

0,03 

 
 
 Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 
(m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

 
 Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
 Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με 
βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η 

τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν 
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων 
και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και 
όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 
περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων. 
 
Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης. 
 
Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-μεταφοράς των υλικών 
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα οικεία άρθρα. 

 
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου[*}, σύμφωνα 
με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο 
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων μείον ποσότητες που 
διατίθενται για επανεπιχώσεις) 
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22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την 
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 
 
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 
22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται 
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.). 
 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 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.. 

 
42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ  
 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την 
κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους 
που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται 
μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους 
(αργολιθοδομή). 
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, 
δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί 
σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους 

(λάσπη, σκουριά, χρώματα κ.λπ.), 

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης 
ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,  

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% 
κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα 
κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),  

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωμων 
ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 

 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και 
οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

 
 43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ  
 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την 
κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους 
που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται 
μετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες 
(ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες 
επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα 
έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας 
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ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 
15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους 

(λάσπη, σκουριά, χρώματα κ.λπ.), 

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης 
ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% 
κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα 
κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),  

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 

- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 

 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και 
οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

 
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ  
 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους 
έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση 
CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του 
κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των 
υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων 
και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με 
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου 

 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 

κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 
 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά  πρόσμικτα  και τα ενσωματούμενα 

μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι σύνδεσμοι 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. 

 
53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ  
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
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α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται:: 

 
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 

mm και υγρασία μικρότερη από 10% 

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς 
τοποθέτηση 

-  από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 

 
β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων 

αερισμού του καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του 
ψευδοσοβατεπιού). 

 
γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άμμου, 

στρώσεως απομόνωσης υγρασίας, φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής 
κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν 
στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή 
μονάδας. 

 
δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 
 

δ1) Υγρασία ξυλείας 
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, 

ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 
o δρυός  7-13% 
o κολλητές λωρίδες 7-11%  

 
δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 

o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm 
o πλάτους  ± 0,7% 
o μήκους  ± 0,2 mm 

 
 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ  

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

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

 
- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, 

ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και 
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων 
από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, 
σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.), 

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο 
πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα 
διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι 
τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται 
μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), 
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- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και 
λοιπών εξαρτημάτων, 

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχισή τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ 
αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή 
τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,  

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κ.λπ.) 

- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά 
της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 

 
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο 

αντίστοιχο άρθρο): 
 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της 
βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού 
αυτού, η αντίστοιχη τιμή (Τ2 ) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

 
Τ2 = Τ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο 
τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 

 
61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  
 

Για τις εργασίες της παρούσας  ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή  οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), 
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 

- -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, 
στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ 
γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας 
(νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων 

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται  με βάση τη 
μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την 
αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 
 62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 

 
Στις τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των 
ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 

 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), 

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 
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- -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης 
κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, 
κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.), 

- 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. 

 
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε= 4- 6%. 

 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

 
γ) Το ελάχιστο πάχος 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 αν 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 κ.λπ.), καθώς και όλα 

τα απαιτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή 
του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της 
αεροστεγανότητας, 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 αν 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. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 22 

 
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση 
ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό),  μούχλας (με μυκητοκτόνα διάλυμα), 
χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κ.λπ. 

- 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, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 
οριοθέτησης κενών και ορίων κ.λπ. 

 
β) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

 
γ) 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). 

 
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά): 
 

- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές 
καταλήξεις κ.λπ.). 

- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση 
των απολήξεων των κορφιάδων. 

- Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., με 
σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, 
αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κ.λπ. 

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
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- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων 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 κ.λπ., 

- Τα κονιάματα 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 αλουμινίου. 

 
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. 

 
77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα 
θέρμανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών 
από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάυλον, οικοδομικού χαρτιού κ.λπ.). 

 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), 

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) Όταν 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 προμηθευτή 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. 

 
78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιμετρώνται 
με βάση το εξωτερικό τους περίγραμμα,  χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις 
που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών 
στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης  
είναι έως 0,50 m2 • 
 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 

 
79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  
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Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών 

αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 
ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων 
του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή 
έργα. 

 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 

συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
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1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.1 

ΑΤΟΕ  Ν. 22.01-  Κατεδάφιση κτιρίων αποθηκών και φαρμακείου Κ5 καθώς και 

σκάλας οπλισμένου σκυροδέματος, φορτεκφόρτωση και απομάκρυνση των 

υλικών κατεδάφισης 

Kωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 2202 

 
Κατεδάφιση κτιρίων  αποθηκών και φαρμακείου, σύμφωνα με την άδεια κατεδάφισης 

της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 

Κατεδάφιση κτισμάτων και παραπηγμάτων που αναφέρονται στα σχέδια  της μελέτης 

και στην τεχνική περιγραφή (παράπηγμα αποθήκης  “Κ1” σύνολο παραπηγμάτων 

“Κ2,Κ3”, παράπηγμα-κτίσμα αποθήκης “Κ4”, παράπηγμα-κτίσμα φαρμακείου “Κ5” ), 

δηλαδή θραύση πλακών, υποστυλωμάτων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

λιθοδομών, οπτοπλινθοδομών, δαπέδων, επικαλύψεων οροφών (με κεραμίδια, φύλλα 

κλπ) μαζί με τον σκελετό τους, πανέλων και τοιχωμάτων από οποιοδήποτε υλικό, 

κουφωμάτων και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής του κτίσματος ή παραπήγματος, 

με οποιοδήποτε μέσο της εκλογής του αναδόχου (και κυρίως με τα χέρια κοντά σε 

παραμένοντα υπάρχοντα κτίρια), αποκομιδή όλων των υλικών που προέρχονται από 

την κατεδάφιση και μεταφορά και εναπόθεση σε χώρο επιτρεπόμενο από τις αρχές. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα ικριώματα και αντιστηρίξεις. 

Εμβαδόν Αποθήκης 1:     104,16 m2 

Εμβαδόν Αποθήκης 2:      39,56 m2 

Εμβαδόν Αποθήκης 3:       27,17 m2 

Εμβαδόν Φαρμακείου:     255,07 m2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:  425,96 m2  ή όσο ακριβώς 

εμβαδόν έχουν. 

    ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ:    ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΥΡΩ:      ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (10.000,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.2   

ΑΤΟΕ  Ν. 22.30     - Αποξήλωση ράμπας και τζαμαρίας 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ - 2238 

 

Αποξήλωση της μεταλλικής ράμπας που οδηγεί στο κτίριο Υ3,  της τζαμαρίας στο 

κτίριο Υ3 στην απόληξη της ράμπας, όπως φαίνεται στα σχέδια και με όσο όγκο 

έχουν . Μεταφορά και απομάκρυνση  των προϊόντων καθαίρεσης.  

Διάνοιξη οπών, φωλιών ή διαμόρφωση ανοιγμάτων (θύρας, παραθύρου κλπ) στις 

θέσεις (και σε όλα τα επίπεδα) που θα γίνει η σύνδεση της νέας πτέρυγας Ν2 με 

την πτέρυγα  Υ3, σε οπτοπλινθοδομές κάθε πάχους και τύπου, με ή χωρίς 
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επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 

πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 

μόρφωσης των παρειών των οπών ή των παραστάδων (λαμπάδων) των 

ανοιγμάτων, σοβάτισμα και σπατουλάρισμα αυτών και η συσσώρευση των 

αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. Περιλαμβάνεται η μεταφορά και 

αποθήκευση της ράμπας ή και άλλων υλικών, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 

και σε θέση που υποδειχθεί από την επίβλεψη, καθώς και η μεταφορά και πέταμα 

όλων των υλικών κατεδάφισης. 

 

     ΤΙΜΗ :    ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΥΡΩ:    ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (6.000,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.3  

ΑΤΟΕ  Ν. 22.52 -Αποξήλωση μεταλλικού στεγάστρου παλαιού κτίσματος 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση μεταλλικού στεγάστρου παλαιού κτίσματος και κατεδάφιση κλίμακας 

όπως φαίνεται στο σχέδιο Α1, θέση ΕΝ3. Αποξήλωση-κατεδάφιση  με όσο όγκο έχουν 

και αποκατάσταση των ορατών πλευρών του παλαιού κτίσματος,. 

Περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των σοφάδων, βάψιμο πλευρών ορατών του κτιρίου  

Ν3, και οποιαδήποτε εργασία προκύψει για την τέλεια αποκατάσταση της εμφάνισης 

του κτηρίου. Επίσης περιλαμβάνεται η αποκομιδή όλων των υλικών που προέρχονται 

από την κατεδάφιση και μεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρο επιτρεπόμενο από τις 

αρχές. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα ικριώματα και 

αντιστηρίξεις. 

  

    ΤΙΜΗ :ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

     ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1.000) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.4  

ΑΤΟΕ  Ν. 22.15  -  Κατεδάφιση των τοιχείου περίφραξης  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 2226 

 
Κατεδάφιση των τοιχίων περίφραξης  του οικοπέδου του Γ. Ν. Λάρισας κατά μήκος 

των οδών Σβάρτς και Ερυθρού Σταυρού από το σημείο Α  (σχ. Α4) εως το σημείο 

Δ. 

Συνολικό μήκος τοιχείου , περίπου 95 μέτρα ή όσο απαιτηθεί σύμφωνα με τα σχέδια 

και τις οδηγίες της επίβλεψης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Η κατεδάφιση των τοιχίων θα γίνει για όσο μήκος χρειαστεί ετσι και σε ολο το ύψος 

του ώστε να ολοκληρωθεί η προσθήκη της πτέρυγας Ν2 και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου, όπως φαίνεται και στα σχέδια. Προηγουμένως, θα αφαιρεθούν 

προσεκτικά τα κιγκλιδώματα της περίφραξης, και όσα τεμάχια χρειασθούν για 
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επανατοποθέτηση στην νέα περίφραξη, θα φυλαχθούν από τον ανάδοχο. Τα 

υπόλοιπα θα απομακρυνθούν και πεταχτούν χωρίς επιπλέον αποζημίωση. Στην τιμή 

του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και προσαρμογή των 

γιγκλιδωμάτων στις νέες θέσεις. Ακόμη, περιλαμβάνεται η μεταφύτευση των δέντρων 

που βρίσκονται στο κομμάτι του οικοπέδου που θα γίνει η προσθήκη της νέας 

πτέρυγας, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, εντός του αύλειου 

χώρου του Νοσοκομείου. 

 

 ΤΙΜΗ :    ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΕΥΡΩ:   ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (6.000,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.5. 

ΑΤΟΕ Ν.20.02    Εκσκαφές γενικές για μόρφωση γηπέδων πάσης φύσης και την 

δημιουργία υπογείων χώρων επί οποιασδήποτε ποιότητας εδάφους & 

οιουδήποτε μέσου μετά ή άνευ εκρηκτικών εις οιονδήποτε βάθος 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2112 

 
Γενικές εκσκαφές πάσης φύσεως για μόρφωση γηπέδων ή δημιουργία υπόγειων 

χώρων  και γενικά εκσκαφές ορυγμάτων που καθορίζονται από το διάγραμμα 

εκσκαφών, τις εντολές της επίβλεψης, πλάτους βάσης ίσου ή μεγαλύτερου από 3,00μ. 

και συγχρόνως ολικής επιφάνειας βάσης ίσης ή μεγαλύτερης από 12,00 μ, επί 

οποιασδήποτε φύσης, σύστασης και μορφής εδάφους δηλαδή: γαιώδους 

ημιβραχώδους, βραχώδους, κροκαλοπαγούς ή γρανιτικού κλπ με οποιονδήποτε 

τρόπο, μέσο και μέθοδο (με τα χέρια, με μηχανικά μέσα, με χρήση ή όχι εκρηκτικών 

υλών κλπ, ή με οποιονδήποτε συνδυασμό τους) σε οποιοδήποτε βάθος, σε 

περιβάλλον ξηρό ή μέσα σε νερό, βάθους το πολύ 0,50μ. από την ηρεμούσα στάθμη 

του, που επιτυγχάνεται με εφάπαξ ή συνεχή άντληση μαζί με την μόρφωση των 

παρειών ή των πρανών, την  αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, την 

μόρφωση της τελικής επιφάνειας του πυθμένα με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις 

για να επιτευχθούν οι στάθμες και οι απαιτούμενες κλίσεις απορροής των ομβρίων 

που καθορίζονται από τη μελέτη και τη συμπύκνωση του εδάφους του πυθμένα του 

σκάμματος, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων". 

Στην ανά μ3 τιμή των γενικών εκσκαφών του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται: 

 

1) Η πρόσθετη αποζημίωση για εκσκαφές σε οποιοδήποτε βάθος απεριόριστα. 

2) Η αποζημίωση της καθυστέρησης αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου 

μεταφορικού μέσου. 

3) Η αξία όλων των παρακάτω εργασιών που η εκτέλεσή τους περιλαμβάνεται στο 

παρόν άρθρο: 

α) οποιαδήποτε εκθάμνωση και κοπή δέντρου. 

β) καθαιρέσεις τυχόν υπαρχόντων πατωμάτων,  παλαιάς θεμελιώσεως κτιρίων  ή 

τοιχείων περίφραξης ή  παλαιά υπόγεια, δαπέδων  και  κρασπέδων από 

οποιαδήποτε υλικά (οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ασφαλτοτάπητα, μωσαϊκό  

πέτρα κλπ ή και οποιοδήποτε  συνδυασμό τους). 

γ) τυχόν  εκσκαφές σε βάθος μεγαλύτερο από 2,00 μ. απεριόριστα. 
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δ) αντλήσεις (εφάπαξ ή συνέχεια) σε περίπτωση εκσκαφών  μέσα σε νερό βάθους 

το πολύ 0,50μ. από την ηρεμούσα  στάθμη του. Σε περίπτωση νερού 

μεγαλύτερου βάθους από 0,50μ. επιπλέον της ανά μ3 τιμής γενικών εκσκαφών 

του παρόντος άρθρου θα καταβληθεί στον ανάδοχο η δαπάνη της άντλησης και 

μόνο. 

ε) μεταφορές (όσες απαιτηθούν) των προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων,  

εκθαμνώσεων  και κοπής δέντρων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο, 

προωθητήρες, μονότροχο κλπ ή και οποιοδήποτε συνδυασμό τους) από τις 

θέσεις εξαγωγής τους σε περιοχές που οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν την 

απόρριψή τους, ανεξάρτητα από την απόσταση των περιοχών αυτών από το 

έργο, όπου θα απορριφθούν και θα διαστρωθούν. 

στ) φορτοεκφορτώσεις (όσες απαιτηθούν) με οποιοδήποτε μέσα (με τα χέρια, με 

μηχανικά μέσα κλπ ή με οποιονδήποτε συνδυασμό τους) των προϊόντων 

εκσκαφών και καθαιρέσεων. 

ζ) μεταφορές (όσες απαιτηθούν) των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων με 

οποιοδήποτε  μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, προωθητήρες, μονότροχο κλπ ή και 

οποιοδήποτε συνδυασμό τους) εντός του γηπέδου προς δημιουργία) επιχώσεων 

στον αύλειο χώρο εντός ή κατά την περίμετρο των κτιρίων και λοιπών 

στεγασμένων χώρων ή των πάσης φύσεως θεμελίων. 

 

Η μέτρηση των γενικών  εκσκαφών του παρόντος άρθρου θα γίνει  σε μ3, σύμφωνα με 

τις διαστάσεις που καθορίζονται στα σχετικά σχέδια της μελέτης, την Τεχνική 

Περιγραφή και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών καθώς 

και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Ο όγκος των θάμνων, των δέντρων, των καθαιρούμενων πατωμάτων δαπέδων και 

κρασπέδων δεν μετριέται στον όγκο των γενικών εκσκαφών.  

 

ΤΙΜΗ : 1 Μ3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩ:  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ (4,20) 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.6   

ΑΤΟΕ 10.07.01: Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Επί 

οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

 

 
ΤΙΜΗ : ΑΝΑ ΤΟΝΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ (TON.KM) 

 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 0,30 ) 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.7  

ΑΤΟΕ  Ν. 20.01.03  - Εκρίζωση και μεταφύτευση δένδρων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 29 

 

Εκρίζωση δένδρων  με προσοχή με τη ρίζα και το χώμα τους οιασδήποτε περιμέτρου 
κορμού και εν συνεχεία  φύτευση τους σε νέες θέσεις του αύλειου χώρου του 
Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, ΕΤΕΠ 02-01-01-00 
"Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

   
 

ΤΙΜΗ : ΑΝΑ ΤΕΜ. ΔΕΝΔΡΟΥ 
ΕΥΡΩ :ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  ( 40,00) 

 
  

 
ΑΡΘΡΟ 1.8  

ΑΤΟΕ  N 20.10    Επίχωση και συμπύκνωση 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2162 

 

Επίχωση και συμπύκνωση δια καταλλήλων επιχωμάτων κατά την κρίση της 

επίβλεψης προϊόντων εκσκαφών εκβραχισμών, κατεδαφίσεων ή δανείων χωμάτων, 

μη αποζημιουμένης ιδιαιτέρως της επί τόπου του έργου προσκόμισης των δανείων 

προς μόρφωση επιφανειών σε επίχωμα, στις περιοχές του κτιρίου εντός αυτού και 

των θεμελίων ή του αυλείου χώρου, οιασδήποτε εκτάσεως ή διαστάσεων και βάθους 

των επιχωμάτων και εις  οιανδήποτε απόσταση από της θέσεως εξαγωγής ή 

προσωρινής εναποθέσεως των άνω προϊόντων και των δανείων μεταφερομένων δι` 

οιουδήποτε μέσου εκ της θέσεως εις τον χώρο επιχώσεως ή  συμπυκνώσεως ήτοι 

φόρτωση, μεταφορά, έκριψη, διάστρωση,  καταστρώσεις έως 20 εκ.,κατάβρεγμα, 

συμπύκνωση δια  καταλλήλων μέσων μέχρις επιτεύξεως βαθμού συμπύκνωσης κατά  

95% της αντιστοίχου τιμής του αναθεωρουμένου PROCTOR και  διαμόρφωση της 

επιφανείας επίχωσης προς απόκτηση του  επιθυμητού γεωμετρικού σχήματος, μετά 

των απαιτουμένων κλίσεων  απορροής των ομβρίων στις επιχώσεις του αυλείου 

χώρου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Δεν αποζημειώνεται ιδιαιτέρως με το άρθρο αυτό  η προσκόμιση των υλικών 

εκσκαφής των κτιρίων που εναποτίθενται στην αυλή. 

 

ΤΙΜΗ : ΑΝΑ 1 Μ3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΠΙΧΩΣΗΣ Η ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΕΥΡΩ:  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   (5,20) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.9. 

ΑΤΟΕ   Ν.20.10     Προμήθεια δανείων χωμάτων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2162  

 
Προμήθεια μεταφορά και φορτοεκφόρτωση, δανείων χωμάτων καταλλήλων για 

κατασκευή επιχωμάτων κατά την κρίση της επίβλεψης (αμμοχάλικα κ.τ.λ.) εκ χώρων  

από όπου επιτρέπεται ο δανεισμός ανεξαρτήτως της αποστάσεως του δανειοθαλάμου 

εκ του έργου. 

Περιλαμβάνονται: 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 30 

α)Η εκσκαφή εκ του δανειοθαλάμου 

β)Οι αποζημιώσεις καθυστερήσεως αυτοκινήτου δια τη φόρτωση- εκφόρτωση και   

οιουδήποτε αναγκαίους δια τούτο χειρισμούς. 

γ)Η φόρτωση και η εκφόρτωση των προϊόντων δανεισμού στις οριστικές θέσεις ή   σε 

θέσεις προσωρινής εναπόθεσής τους. 

δ)Η μεταφορά δι αυτοκινήτου ανεξαρτήτως αποστάσεως, μεταφοράς από τη θέση 

λήψης των δανείων μέχρι της θέσης προσωρινής ή οριστικής εναποθέσεώς τους. 

Ε) Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη του δανειοθαλάμου. 

 

Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 

έργων". 
 

ΤΙΜΗ : ΑΝΑ 1 Μ3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΤΕΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΩΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   (4,60) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.10 

ΑΤΟΕ 20.08.01 -  Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2142 

 
Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό 
την στάθμη στομίου ανορύξεως, σύμφωνα την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων". 

 
ΤΙΜΗ : ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) ΣΕ ΟΓΚΟ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ.  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  (15,00)  

 

 
 
  

ΑΡΘΡΟ 1.11 

ΑΤΟΕ 20.11 - Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2163 

   
Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη 
θεμελίωσης του κτιρίου με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή 
παρεμφερούς) ανά 20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m. Η τιμή εφαρμόζεται 
αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων με προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του 
κτιρίου. 

 
ΤΙΜΗ : ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ.  
ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     (1,50) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.12 

ΑΤΟΕ 20.20 -  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2162 
  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 31 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 

οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και 

μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της 

κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, 

η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 

δονητικές πλάκες. 

     
ΤΙΜΗ : ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 
ΜΕ ΛΗΨΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ.  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  (18,40) [*] 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.13 

ΑΤΟΕ 20.30     Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2171 

 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου 
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους 
μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 
μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 

 

ΤΙΜΗ : ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) ΣΕ ΟΓΚΟ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ  

ΕΥΡΩ:  ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (0,80) 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1.14 

ΑΤΟΕ 21.01.01.04  Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα , Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2186 

  

 Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, 

ήτοι για τις δαπάνες μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του 

αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών 

εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής 

ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, 

διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την 

απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, 

καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του 

συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη 

λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-10-01-00 

"Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων". 

 

ΤΙΜΗ : ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ (H) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ  ΕΥΡΩ  (6,00) 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 32 

ΑΡΘΡΟ 1.15 

ΑΤΟΕ 23.03- Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2303 
 
 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο-
λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των 
μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την 
μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται 
ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 
ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. , ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2).  

 

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  (5,00) 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.16 

ΑΤΟΕ 23.14 -  Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2314.1 
 
 

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

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2).  

 

ΕΥΡΩ :ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (0,60) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.17 

ΑΤΟΕ 23.21 - Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 2312 
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Για την διαμόρφωση πασσάλων μήκους έως 20,0 m, αποτελουμένων από δύο 
διατομές (προφίλ) μορφοχάλυβα U220 συγκολλημένες μεταξύ τους με χαλύβδινες 
πλάκες, και την τοποθέτηση αυτών εντός οπών διαμέτρου 450 mm που έχουν 
διανοιχθεί με διατρητικό μηχάνημα πασσάλων. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των διατομών του μορφοχάλυβα, η εισκόμιση και 
αποκόμιση του διατρητικού εξοπλισμού και των χαλυβδίνων στοιχείων, η διάνοιξη της 
οπής, η αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής, η επιτόπου συναρμολόγηση ή 
συγκόλληση και καταβιβασμός των πασσάλων στην οπή και η πλήρωση της οπής με 
σκυρόδεμα κατηγοριας C16/20 ή ισοδύναμης ποιότητας, οι διανοίξεις ενδεχόμενων 
οπών στα μεταλλικά στοιχεία. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα οποιασδήποτε μορφής ειδικά τεμάχια που συγκολλούνται 
στις κατακόρυφες ράβδους για τη κατασκευή /εφαρμογή τενόντων, αγκυρίων κλπ, τα 
οποία αποζημιώνονται με τη τιμή του άρθρου 61.05. 
 
Η επιμέτρηση προς πληρωμή των πασσάλων της μεθόδου Βερολίνου θα γίνεται σε 
μέτρα μήκους διδύμου προφίλ U220, πλήρως εγκιβωτισμένου στο σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.  
Στη περίπτωση χρήσης άλλων διατομών, η τιμή θα εξάγεται αναλογικά, με κριτήριο το 
βάρος των μεταλλικών διατομών. 

 
 

ΤΙΜΗ:ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (M) ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.  

 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300,00)  
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.18 

ΑΤΟΕ 32.01.02 -Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 3212 

 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος 
ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
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παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 

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

 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις 
ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

     Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσθετα επιτάχυνσης σκλήρυνσης 
σκυροδεμάτων. Δηλ.:Πλαστικοποιητικό προσθετο σκυροδέματος σε  υγρή 
κατάσταση ή κόνις, πληρούν τας απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και 
προδιαγραφών, ήτοι υλικόν και εργασία διαλύσεως, μετρήσεως αναλογίας και 
εκχύσεως εντός της μάζης του σκυροδέματος και εν γένει υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής 

 
 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

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

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) 

ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  (70,00) 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.19 

ΑΤΟΕ 32.01.04- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3214 
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Βάσει των  ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
             

Η ανάλυση όπως στο 32.01.02 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) 

ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.20 

ΑΤΟΕ 32.01.05- Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3215 

 

Βάσει των  ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
 
Η ανάλυση όπως στο 32.01.02 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) 

ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ (85,00) 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.21 

ΑΤΟΕ 32.01.06-Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3215 

 
Βάσει των  ΕΤΕΠ: 
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01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών" 
 
 
Η ανάλυση όπως στο 32.01.02 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) 

ΕΥΡΩ:  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ (90,00) 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.22 

ΑΤΟΕ 32.15- Σώματα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7933.1 

 
Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση σωμάτων από διογκωμένη πολυστερίνη 

ειδικού βάρους τουλάχιστον 25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων φορέων από 

σκυρόδεμα (λ.χ. πλακών τύπου Zöllner), διακένων αρμών και εγκοπών. 

 

Η στερέωση των σωμάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την 

διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος. 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ. 

ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  (30.00) 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.23   

ΑΤΟΕ 35.04-  Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου 

ανά m3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3506  

   
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg 
τσιμέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, 
η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης. 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) 

ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.24 

ΑΤΟΕ 38.01- Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3801 
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων 
των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού 
και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν 
όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση 
και υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και 
απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης 
και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12,00) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.25 

ΑΤΟΕ 38.02    Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

Kωδικός 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 οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην 

τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, 

η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 

και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή 

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

από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ (20,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.26   

ΑΤΟΕ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3816 

 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 

στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το 
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υποκείμενο δάπέδο εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και 

απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-

συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 

όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, σύμφωνα με 

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

(τύποι)". 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.27 

ΑΤΟΕ 38.04  Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3821 

 
Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή 

παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών 

μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και 

απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης 

και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".  
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ (20,00) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.28 

ΑΤΟΕ 38.18 -Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεμα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3816 

 
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από 

σκυρόδεμα, με χρήση ξύλινης ή πλαστικής διατομής συνολικών διαστάσεων έως 

75x75 mm στερεουμένης στους ξυλοτύπους όλα σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και το προβλεπόμενο επιφανειακό τελειώμα του στοιχείου, 

περιλαμβανομένης της σημειακής επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του ξυλοτύπου, και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 

"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος", 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (Μ)  

ΕΥΡΩ:ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2,50) 
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ΑΡΘΡΟ 1.29 

ΑΤΟΕ 38.20.02- Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C 

(S500s) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3873 

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 

1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, 

κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  (0,95) 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.30 

ΑΤΟΕ 38.20.03   Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα 

B500C (S500s) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3873 

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 

1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, 

κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (0,90) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.31  

ΑΤΟΕ 38.45 -Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3873 

  
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγμάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου 

οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 

κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT 

SPACERS ή ισοδυνάμου, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΕΥΡΩ (2,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.32 

ΑΤΟΕ 41.01- Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-4104  

 

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με αργούς 

λίθους λατομείου. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων 

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και 

τακτοποίησης εντός του ορύγματος, με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) 

ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ (25,00) 
 

 
 
 

1.2 ΔΟΜΗΣΗ- ΣΙΔΗΡΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1.33 

ΑΤΟΕ Ν46.10.02 -Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-4662.1 
  

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 

σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα 

κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται 

επί τόπου.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή 

ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και 

ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, 

σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 

όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 

απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός 

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής. Στη περίπτωση 

κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με 

βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη περίπτωση προσαυξημένου 

οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομαστικού βάρους τους, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.34  

ΑΤΟΕ Ν 46.10.07 -Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους  25 εκ (διπλοί δρομικοί με ενδιάμεσo κενό 

αέρα 5εκ) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-4661.1 

 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 

σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα 

κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται 

επί τόπου. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) 

ανά ένα μέτρο ύψους ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 

διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι 

πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης 

εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα 

της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η 

τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,06 μ2, 

και στη περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του 

ονομαστικού βάρους τους. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση κενού αέρα, πάχους 5 cm. Υλικά επί τόπου 

και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 

"Τοίχοι από οπτόπλινθους", 
 
 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩ:ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.35 

ΑΤΟΕ  Ν 46.10.04- Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-4664.1 

  

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 

σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα 

κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται 

επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος 

(σενάζ) ανά ένα μέτρο ύψους ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με 

συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί 

τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η 

πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 

υπολείματα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης 

διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 
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0,06 μ2, και στη περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά 

του ονομαστικού βάρους τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 

"Τοίχοι από οπτόπλινθους". 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩ:ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45,00) 

 
 
 
  

ΑΡΘΡΟ 1.36 

ΑΤΟΕ Ν 46.10.08 -Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 15x19x9 cm (δεκαπεντάοπους) Πάχους 15 cm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-4664.1 

 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 15x19x9 cm 

(δεκαπεντάοπους) Πάχους 15  cm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε 

στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ανά ένα 

μέτρο ύψους ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 

0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 

ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο 

καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής. Στη 

περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται 

αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη περίπτωση 

προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομαστικού βάρους 

τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους". 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩ:ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (42,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.37 

ΑΤΟΕ 50.01.01 -Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-4811.1 

 

Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους λευκούς ή έγχρωμους οριζόντιων ή 

κατακόρυφων επιφανειών, διαστάεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από 

λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 καθώς και των αντίστοιχων ίδιας ή ανώτερης 

ποιότητας κατά ΕΝ-998-2-2003 και χαλύβδινο οπλισμό 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.38 

ΑΤΟΕ Ν. 54.68.01 -Θυρόφυλλα ξύλινα πρεσσαριστα από φορμάικα, πόμολα, 

κλειδαριές, στοπ, μηχανισμός επαναφοράς κλπ.  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5468.1 

 

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, από ξυλεία λευκή και 

κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό 

(το τζάμι αποτιμάται ιδιαιτέρως, η τοποθέτησή του όμως περιλαμβάνεται στην τιμή) ή 

περσιδωτό άνοιγμα (χωρίς επί πλέον αποχημίωση) στο κάτω ή πάνω τμήμα του 

αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής 

ξυλείας, επένδυση με φορμάικα και στις δύο όψεις οποιουδήποτε  χρωματισμού της 

εκλογής της επίβλεψης και περιθώρια πόρτας (σόκορα) από πηχάκια σκληρής 

ξυλείας (οξυάς). Περιλαμβάνονται υλικά σύνδεσης, πόμολα, κλειδαριές, στόπ, 

μηχανισμός επαναφοράς (όπου απαιτείται), υλικά τοποθέτησης και λειτουργίας 

συμπεριλαμβανομένων και της εργασίας για πλήρη κατασκευή τοποθέτηση και 

λειτουργία και της εργασίας τοποθετήσεως κλειδαριών και χειρολαβών. Στα 

θυρόφυλλα των  WC και αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί χειρολαβή στρεπτή με 

χρωματική ένδειξη, κόκκινο-λευκό, της κατάληψης του χώρου και δυνατότητα 

παραβίασης απ' έξω με απλή περιστροφή ειδικής βίδας σε περίπτωση ανάγκης, βίδες 

κλπ), , με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα (ροζέτες χειρολαβών και κλειδαριάς από 

νάιλον έγχρωμο διαμέτρου περίπου 55 mm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 

"Ξύλινα κουφώματα" 

 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ:ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250,00) 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.39 

ΑΤΟΕ Ν 54.72 -Φύλλα ερμαρίων για εντοιχισμό κατακορύφων οδεύσεων 

εγκαταστάσεων, πινάκων ΔΕΗ κλπ 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5472.1  

 

Φύλλα εμαρίων οποιονδήποτε διαστάσεων από MDF πάχους 18 mm , αμφίπλευρα 

επενδεδυμένων με μελαμίνη ή φορμάϊκα πάχους 1 mm, με σόκορα από PVC πάχους 

3 mm. Περιλαμβάνονται χειρολαβές φύλλων της επιλογής της επίβλεψης, κλειδαριά, 

κρυφοί μεταλλικοί μεντεσέδεςβαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτοι και 

ρυθμιζόμενοι. Η στήριξη θα γίνεται στους τοίχους γυψοσανίδας, αφού προστεθεί 

εσωτερικά κάσσα  MDF με επένδυση μελαμίνης και σόκορο PVC, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση. Περιλαμβάνονται: εργασία και υλικά πλήρους κατασκευής, εργασία και 

υλικά πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα".  

  
  

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΨΗΣ ΦΥΛΛΟΥ 

 

ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ (95,00)  
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ΑΡΘΡΟ 1.40 

ΑΤΟΕ 54.90.01 -Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων Δρομικών τοίχων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5446.1 

 

 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.  

 

   
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (M)   

 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  (10,00) 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.41 

ΑΤΟΕ  Ν 54.90.02     Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων Μπατικών τοίχων ή 

φαρδύτερων (>22 cm) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5446.1  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.  

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (M) 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.42 

ΑΤΟΕ N.56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5613.1 
 

 
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, διάταξης σύμφωνα με 

την μελέτη, με «κουτιά» από MDF συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα 

επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά 

σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 

ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται 

θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από MDF 

με φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά 

χωρίσματα αν προβλέπονται από το σχέδιο, θα κατασκευαστούν από MDF 

επενδυμένα και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 

mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή 

σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή 

λειτουργίας θα κατασκευαστούν από MDF πάχους 18 mm, επενδεδυμένα  με 

μελαμίνη χρώματος της επιλογής της υπηρεσιας, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 

1 mm), με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη 

κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων της επιλογής της 

υπηρεσίας,εσωτερικά ράφια σύμφωνα με σχέδιο λεπτομέρειας και κρυφούς 

μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και 

ρυθμιζόμενους. Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε 

πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με 

κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από MDF με επένδυση μελαμίνης πάχους 1 mm.  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και σωλήνες ανάρτησης ιματισμού χρωμέ διαμέτρου 

22 mm, πλήρως τοποθετημένοι με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (στηρίγματα, 

ροζέτες κλπ). Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα " 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΨΗΣ  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (173,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.43 

ΑΤΟΕ N 56.23 -Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 

 Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5613.1 

 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από 

MDF συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, 

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με 

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με 

κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του 

κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια 

(ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από 

μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού 

πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 

mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε 

μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε 

χρώματος της επιλογής της υπηρεσιας, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), 

συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες 

ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς 

μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και 

ρυθμιζόμενους. Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε 

πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με 

κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 

mm. Περιλαμβάνονται συρτάρια και εσωτερικά ράφια ανά 25 εκ ύψους περίπου και η 

εργασία και τα υλικά πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΨΗΣ  
ΕΥΡΩ:ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (240,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.44 

ΑΤΟΕ N.56.24 -Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μή τυποποιημένα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5613.1 

  
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης  

σύμφωνα με την μελέτη, με «κουτιά» από MDF πάχους 18 mm, αμφίπλευρα 
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επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά 

σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες 

ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται 

θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από 

φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, 

θα κατασκευαστούν από MDF πάχους 18 επενδυμένο και στις δύο επιφάνειες με 

μελαμίνη (1 mm.), με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 

σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα 

κατασκευαστούν από MDF πάχους 18 mm με επένδυση φορμάϊκα ή μελαμίνη 

χρώματος της επιλογής της υπηρεσιας, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), 

με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας 

περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες 

βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Εάν 

προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται χωριστά. Περιλαμβάνονται εσωτερικά 

ράφια ανά 25 εκ ύψους περίπου και η εργασία και τα υλικά πλήρους κατασκευής και 

τοποθέτησης, , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή 

σταθερά έπιπλα".  

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΨΗΣ  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (196,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.45  

ΑΤΟΕ N.56.23.02 -Επιπλο πάγκου (γκισέ)  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 5613.1 

 

Κατασκευή γωνιακού πάγκου (γκισέ) από φύλλα MDF πάχους 18 mm επενδεδυμένα 

με μελαμίνη χρώματος της επιλογής της υπηρεσιας, εσωτερικά και εξωτερικά, 

στερεωμένα με μη ορατες (στην όψη) βίδες σε κρυφό σκελετό γαλβανισμένης 

στράντζας, σύνφωνα με σχέδιο λεπτομέρειας, με τμήμα επενδεδυμένο με πάνελ 

αλουμινίου τύπου BOND, με τμήμα αμμοβολισμένου υαλοπίνακα παχους 8  mm και 

ρονταρισμένου στις άκρες του, με καμπύλο τεμάχιο γυαλισμένου μαύρου γρανίτη, 

κατά τα λοιπά, σχέδια λεπτομερειων της μελέτης και οδηγίες της επίβλεψης.Στην τιμή 

περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση και συναρμογή με τα ερμαρια που βρίσκονται 

πλησίον του πάγκου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα " 
 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (M) ΠΡΟΣΟΨΗΣ 
ΕΥΡΩ:ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (240,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.46 

ΑΤΟΕ   Ν 56.07 -Ράφια ή χωρίσματα  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5606 

 

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 28 ή 24 mm από MDF οιουδήποτε πλάτους και μήκους 

και οιουδήποτε σχεδίου, εδραζόμενα είτε απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων 

τμημάτων της κατασκευής μέσω εντορμιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά υλικά 

επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε 

ντουλάπια ή ερμάρια όταν δεν ορίζεται άλλη χρήση, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 
 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΨΗΣ 
ΡΑΦΙΩΝ Η ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ. 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (52,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.47 

ΑΤΟΕ 56.21   Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5617  

 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 60 ή 

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:  

 

α)  την επικάλυψη του πάγκου με ειδική φορμάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού 

πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm με 

σπασμένες ακμές στα εμφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή 

γίνεται μέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης. 

β)  την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος οιουδήποτε σχεδίου, για την 

υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  

γ)  την ολοκληρωμένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σημεία συμβολής με τον 

τοίχο), με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 

επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με 

την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΨΗΣ 
ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.48 

ΑΤΟΕ Ν.61.12 -Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από 

γυψοσανίδες 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6116  

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα διαμορφωμένη, ενδεικτικού 

τύπου CATNIC ή KNAUF, διατομής 30x30x1mm, τοποθετούμενα για προστασία των 
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κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες 

βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος.  
 

  
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (M)  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,50) 
ΑΡΘΡΟ 1.49 

ΑΤΟΕ Ν 61.23 -Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour 

anglaises) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6123  

 

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) οποιουδήποτε σχεδίου, με 

σκελετό από σιδηρές λάμες, που εδράζεται σε τελάρο από μορφοσίδηρο και γενικά 

μορφοσίδηρος, λάμες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς και εργασία 

για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. 

  
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2,40) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.50 

ΑΤΟΕ 61.30    Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6118  

Κατασκευή εμφανούς ή μή, επιπέδου ή βαθμιδωτού μεταλλικού σκελετού ελαφράς 

ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή 

διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, 

γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με 

γαλβανισμένους ήλους μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, 

στραντζαριστές διατομές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά 

καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG)–(υπολογίζονται 2,10 κιλά ανά μ2 οριζόντιας 
προβολής ψευδοροφής, με όλα τα μικροϋλικά))  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2,80) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.51 

ΑΤΟΕ 61.31    Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6118 

 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος 

με ή χωρίς ανοίγματα, οποιουδήποτε σχήματος, διάταξης, και μεγέθους (εκτός 

ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές 

στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής 

λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα 
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εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, 

βύσματα ενδεκτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία 

πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG)–(υπολογίζονται 2,62 κιλά ανά μ2 κατακόρυφης 
προβολής τοίχου, με όλα τα μικροϋλικά) 

 

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2,50) 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.52 

ΑΤΟΕ  Ν 61.07 -Σιδερένιες κλίμακες,  ευθύγραμμες ή κυκλικές ή μικτές 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6104 

 
Οποιουδήποτε πλάτους, με βαθμίδες οποιασδήποτε διατομής, χωρίς πλατύσκαλα. 

Σκελετός από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα εσωτερικής 

διαμέτρου τουλάχιστον 2 INS και ράβδους μορφοσίδηρου, βαθμιδοφόροι και 

μέτωπα με επένδυση από μαύρη λαμαρίνα ή από σιδερένιες λάμες χωρίς 

επένδυση, σχαρωτά πατήματα από ράβδους στρογγυλής ή ορθογωνικής διατομής  

ή από ανάγλυφη  (μπακλαβωτή) μαύρη λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 3 ΜΜ, 

πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και τις οδηγίες της 

επίβλεψης, δηλαδή υλικά γενικά στον τόπο του έργου, σκαλωσιές και εργασία για 

την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση με δίχαλα πακτωμένα στα 

οικοδομικά στοιχεία. Περιλαμβάνεται και το βάψιμο με 2 χέρια μίνιο και ένα 

ελαιόχρωμα. Θα τοποθετηθούν τουλάχιστον τρείς εξωτερικές , θα ενώνουν το 

υπόγειο με το δώμα στους δύο φωταγωγούς, όπως στα σχέδια.  

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2,50) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.53 

ΑΤΟΕ 61.29 -Μεταλλικά σκίαστρα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6118 

 

Σιδηρούς σκελετός για στέγαστρο-σκίαση  και στήριξη πολυκαρβουνικών φύλλων 

στις εισόδους και στους εξώστες Γ’ ορόφου σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες 

της επίβλεψης. Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ) 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (3,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.54 

ΑΤΟΕ 62.21 -Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6221  
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Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 

ράβδους οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα 

εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και 

ορειχαλκίνες χειρολαβές,  καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και 

λειτουργίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".  

 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,50) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.55 

ΑΤΟΕ 62.28 -Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6228  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλόθυρων μονόφυλλων ή δίφυλλων με ή χωρίς 

φεγγίτες και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια, από κοιλοδοκούς, με κάσσα, 

αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων, και γενικά κοιλοδοκοί, λαμαρίνα 

μαύρη (μπάζες), σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι, υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και 

λειτουργίας, με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές 

από λευκό μέταλλο καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης για 

πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 

κουφώματα" 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ: ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ (8,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.56 

ΑΤΟΕ 62.30 -Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6230   

  
Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από 

στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά 

σύνδεσης και τοποθέτησης, καθώς και εργασία στραντζαρίσματος και πλήρους 

κατασκευής και τοποθετήσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 

"Σιδηρά κουφώματα".  
  

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ  (10,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.57 

ΑΤΟΕ   Ν 62.45 -Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο 
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Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6226 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου προπετάσματος (ρολού) ασφαλείας από 

χαλύβδινα αρθρωτά διάτρητα προφίλ σχεδίου της επιλογής της επίβλεψης, με κιβώτιο 

προφύλαξης του μηχανισμού και περιέλιξης του ρολού, με οδηγό, κλειδαριές κλπ. και 

γενικά χαλύβδινα διάτρητα προφίλ ελάχιστου πάχους 1,25 mm και βάρους 11,0 kg/m2 

με ηλεκτροστατική βαφή πάχους 80 μm και χρώνατος όμοιου με τα κουφώματα 

αλουμινίου, αρθρωτής σύνδεσης σε ενιαίο φύλλο (ρολό), με ενισχυμένο το κάτω 

προφίλ με πολυαμίδιο, μεταλλικό κιβώτιο με άξονα περιέλιξης, σπειροειδή ελατήρια, 

μειωτήρα, ηλεκτρόφρενο, μηχανισμό απεμπλοκής, οδηγό διατομής Π με στεγανωτικό 

παρέμβυσμα από PVC και βουρτσάκι, ηλεκτροκινητήρα 220/380 V, πλήκτρα ελέγχου, 

κλειδαριές και μικροϋλικά τοποθέτησης. 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. 

 

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (230,00) 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.58  

ΑΤΟΕ Ν 62.46-Μηχανισμός ανοίγματος μεταλλικών θυρών εισόδου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ6236 

 

Μηχανισμός για δίφυλλη ανοιγόμενη αυλόπορτα, γραμμικός (μπράτσο) , 

ηλεκτρούδραυλικός για μέγιστο μήκος  θυρόφυλλου 2,0μ ισχύος 220W, 1Ρ55, με 

μηχανισμό αποσύμπλεξης για χειροκίνιση και απαραίτητα μηχανισμό πλήρεου 

τηλεχειρησμού με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ( μοτέρ, υδραυλικό πιστόνι, 

κύλινδρο εμβόλου, αντλία, προστατευτικό καλωδίου, τροφοδοσίας κάλυμμα 

μηχανισμούς, τηλεχειρηστήριο δέκτη και όλες τις απαιτούμενες εργασίες (δομικές 

μηχανικές, και ηλεκτρικές) υποδομής τοποθέτησης και στήριξης για την πλήρη 

εγκατάσταση του μηχανισμού και εξασφάλιση του απρόσκοπτου ανοίγματος – 

κλεισίματος των θυρών, της αυλόπορτας με τηλεχειρισμό. 

Προμήθεια και τοποθέτηση , και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και 

πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΕΥΡΩ:ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1.000) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.59 

ΑΤΟΕ Ν.62.60.06 - Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη 

από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 120 min 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6236 

  
 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας 

πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
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αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα 

από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη 

καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου 

PALUSOL ή αναλόγου), 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 απόχρωση της 

επιλογής της Υπηρεσίας.  Η θύρα θα φέρει και μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων,  

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.  

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  (480,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.60 

ΑΤΟΕ Ν 62.60.06 - Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 

μονόφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη 

από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6236 
  

  
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας 

πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 

αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα 

από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη 

καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου 

PALUSOL ή αναλόγου), 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 και τοποθέτηση μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων,  

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.  
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ:ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ  (410,00)  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.61 

ΑΤΟΕ Ν.62.61.06 - Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες 

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο 

οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6236  
 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο 

φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη 

καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου 

PALUSOL ή αναλόγου), 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 και τοποθέτηση μαγνήτη σταθεροποίησης φύλλων,  

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.  

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ:ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  (450,00) 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.62 

ΑΤΟΕ 62.40 -Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6239  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε 

σχεδίου, από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). Συμπεριλαμβάνεται η 

πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα 

(αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως 

(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με 

πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής 

και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  (5,00) 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.63 

ΑΤΟΕ 64.01.01 -Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού 

σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

Kωδικός 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. 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) 
ΕΥΡΩ:ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (4,00) 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1.64 

ΑΤΟΕ Ν 64.10.02 -Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Από 

σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 ’’ 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6412  

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα (όσα 

ορίζονται από το σχέδιο) και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα 

ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή 

βαφή σε δύο στρώσεις (μίνιο) καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού 

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).  
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) 
ΕΥΡΩ:ΔΩΔΕΚΑ (12,00) 

 
 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 1.65  

ΑΤΟΕ Ν 64.10.03- Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Από 

σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2’’ 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6413 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα (όσα 

ορίζονται από το σχέδιο) και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα 

ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή 

βαφή σε δύο στρώσεις (μίνιο) καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού 

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).  
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) 
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.66 

ΑΤΟΕ Ν 64.26.04  -Ιστός σημαίας από σιδηροσωλήνα 2΄΄ 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6428  

 

Ιστός σημαίας ύψους 4,00 μέτρων, από σιδηροσωλήνα 2΄΄ γαλβανισμένη και βαμμένη 

με ηλεκτροστατική βαφή. Περιλαμβάνονται οι τροχαλίες κίνησης, τα σχοινιά 

λειτουργίας, οι αντηρίδες στήριξης , και όλα εν γένει υλικά κατασκευής , στερέωσης 

και πλήρους τοποθέτησης    

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (130,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.67 

ΑΤΟΕ  64.31 -Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6431  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm 

και πάχους 3 mm, τοποθετημένο σε σιδηρά κιγκλιδώματα, με ήλωση ή συγκόλληση.  
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ.  
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (4,20) 

 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.68 

ΑΤΟΕ Ν 65.04 - Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο με 

Θερμοδιακοπή 24mm, Uf πλαισίου<= 2,0 W/(m2*K) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6501 

 

Υαλοστάσια μονόφυλλα, δίφυλλα ή πολλαπλά, διαφόρων διαστάσεων, σταθερά ή 

ανοιγόμενα ή συρόμενα επάλληλα με ένα ή δύο ή και τρία φύλλα επάλληλα σε δύο 

επίπεδα (μη χωνευτά), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου,με 

σύστημα θερμοδιακοπής, ανάκλισης σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της 

επίβλεψης, ηλεκτροστατικά βαμμένα σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας,  που 

φέρει υαλοπίνακες διπλούς (4-12-4)mm οι οποίοι αποτιμώνται σε ιδιαίτερο άρθρο, 

προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως 

κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και 

εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και 

αεροστεγανότητας με τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 
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Συντελέστής θερμοπερατότητας Uf <= 2,0 W/(m2*K), Uw<=2.0 W/(m2K) 

Συντελεστής απωλειών λόγω θερμογεφυρών ψg=0.08W/mK 

Αεροπερατότητα: τουλάχιστον Class4, Υδατοστεγανότητα: Ε900 

Αντοχή σε ανεμοπίεση τουλάχιστον C4 με πάχος διατομών (min-max) 1,3-1,6 mm, 

Θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα, σε διάφορες διαστάσεις προφίλ (πλάτος\ύψος) 

56mm\63.5-65.5 mm ή50mm\70 mm με μικρότερη διασταση τα 50mm, στεγάνωση 

τριών επιπέδων με ελαστικά για απόλυτη στεγάνωση, και γενικώς άρτιας λειτουργίας 

και ασφάλειας. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ειδικών πλαστικών καλυμάτων 

(νεροχύτες) στο κάτω μέρος του προφίλ κάσας και το άνοιγμα ειδικών οπών για την 

απαγωγή των υδάτων. 

 

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα 

τόσο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή 

πιστοποίηση GSB-INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD 

για την ανοδίωση. 

Θα πρέπει να έχει αντιδιαρρηκτικά πιστοποιητικά καθώς πιστοποιητικά για 

αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα, ανεμοπίεση και βαφή σε χρωματισμό 

επιλογής της επιβλέπουσας αρχής.  

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης, τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 

Αλουμινίου", σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφάλειας με σκελετό κάσσας 

(πλαισίου) και ψευτοκάσσας από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2,0mm. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: ικριώματα, προμήθεια μεταφορά και 

τοποθέτηση όλων των κατάλληλων υλικών και μικρουλικών κατασκευής, βαφής, 

στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών, μηχανισμών στερέωσης και 

γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (290,00) 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.69 

ΑΤΟΕ 65.17.03 - Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια μονόφυλλα, 

κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6521  

 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 

συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, 

με σκελετό κάσσας (πλαισίου) χρωματισμού της επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 
  

  
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (175,00) 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 57 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.70 

ΑΤΟΕ Ν 65.20.02 -Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από 

αλουμίνιο Σύστημα υαλοπετασμάτων με σκοτία μεταξύ των υαλοπινάκων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6501  

 

  
Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και 

ανοιγόμενα, προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, 

προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά 

ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, οποιασδήποτε μορφής και διάταξης των 

μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών 

υαλοπινάκων,  με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL). 

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν 

απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με 

την  μελέτη εγαρμογής που θα συνταχθεί από τον κατασκευαστή), τα ελαστικά 

παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη 

εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της αρχιτεκτονικής 

μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για 

πλήρη λειτουργία. 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (115,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.71  

ΑΤΟΕ    65.31   Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6531  

 

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, 

οποιουδήποτε σχεδίου από διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα 

φατνώματα,  τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή  

πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή θυροφύλλων (δεν 

συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων).  

Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά 

το πολύ 1,20 m και οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη 

εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, 

τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία, ), 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΨΗΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 58 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.72  

ΑΤΟΕ    Ν 65.50.01 Παντζούρια αλουμινίου με ρολό πλαστικό και κάσσες αυτών.  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-6541  

 

 Παντζούρια πλαστικά σε ρολλό και άξονα οριζόντιο μεταλλικό,  στην άκρη του 

φύλλου, με κάσσα αλουμινίου , κατασκευαζόμενα  από κατάλληλες διατομές, με 

διαστάσεις και μορφή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,  και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 

"Κουφώματα Αλουμινίου". 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΡΑΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120,00) 

 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.73  

ΑΤΟΕ Ν 71.21 -Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7121 

 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, 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. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται και τα τραβηχτά προεξοχών έως 20 εκ πλάτος, τα οποία δεν 

αποζημιώνονται ιδιαιτέρως και θα πληρωθούν με το πραγματικό εμβαδόν όψης του 

αναπτύγματός των, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα 

με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (12,10) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.74 

ΑΤΟΕ  Ν 71.31 -Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7131  

 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων 

ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από 

το δάπεδο εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα τραβηχτά προεξοχών έως 20 

εκ πλάτος, τα οποία δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως και θα πληρωθούν με το 

πραγματικό εμβαδόν όψης του αναπτύγματός των, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 59 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (10,10) 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1.75 

ΑΤΟΕ  Ν 38.19 -Διαμόρφωση σκοτιών σε επιχρίσματα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-3816 

 

Διαμόρφωση σκοτιών 2Χ3 εκ ή άλλης, της επιλογής της επίβλεψης , σε 

επιχρίσματα, με χρήση μεταλλικής ή πλαστικής διατομής σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης και το προβλεπόμενο επιφανειακό τελειώμα του στοιχείου, 

περιλαμβανομένης της σημειακής επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν . 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (MΜ)  
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ (2.00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.76 

ΑΤΟΕ Ν 72.31.02 Επιστέγαση κατακόρυφων οδεύσεων με λαμαρίνα 

γαλβανισμένη πάχους 2 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2 mm,  σύμφωνα με 

σχέδιο λεπτομέρειας της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο σκελετός στήριξης και 

στερέωσης, καθώς και όλα τα υλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής και 

τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με 

μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.77 
ΑΤΟΕ 72.44 .01 -Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη 
πάχους 1 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244  
 
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, με στερέωση 

του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά (ενδεικτικού τύου 

Hilti ή παρεμφερούς). Το άλλο άκρο θα παρεμένει ελεύθερο και θα καλύπτεται με 

αρμοκάλυπτρο ή θα διαμορφώνεται με αναδίπλωση, σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης. 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (MΜ)  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18,00) 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 60 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.78 

ΑΤΟΕ Ν 72.47.02 -Αρμοκάλυπτρα Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 170 mm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7246 

  
Επικάλυψη αρμού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές ή τοίχους με αρμοκάλυπτρο 

τελικής επιφανείας INOX, το οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του 

αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και πλήρωση του διακένου με 

πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή 

αναλόγου) ή ανάλογο υλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. Κάλυψη αρμών διαστολής κτιρίου, κατακορύφων τοίχων και οροφών 

με ειδική αρμοκαλύπτρα  MIGUA FA 15/5538, Ευρωπαϊκής προέλευσης, από υψηλής 

ποιότητας συνθετικό καουτσούκ, με μεγάλη διάρκεια ζωής, ανθεκτικό στις τριβές, στις 

καιρικές συνθήκες, στις θερμοκρασίες (-30° C έως +120° C), με μεγάλη αντοχή στα 

έλαια, οξέα και παράγωγα ασφάλτου. Δηλαδή αρμοκάλυπτρα του παραπάνω τύπου, 

κόλλα και λοιπά μικροϋλικά στερέωσης επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης και στερέωσης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 

οδηγίες της επίβλεψης 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ 
ΕΥΡΩ:ΕΞΗΝΤΑ (60,00) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.79 

ΑΤΟΕ 72.70 -Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 

Kωδικός Αναθεώρησης     ΟΙΚ-7231 

  

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, 

άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, φωτοδιαπερατότητα 76% για 

διαφανές, 50% για οπάλ, 42% για φυμέ φύλλα, θερμομονωτικής ικανότητας 

τουλάχιστον 2,1 kcal/ m2.h.C°, πυραντοχής κατηγορίας Β1 - Β2 κατά DIN 4102 και 

ηχομόνωσης τουλάχιστον 20db κατά DIN 52210. Η στερέωση στην υπάρχουσα 

υποδομή θα γίνεται με ειδικά  στοιχεία (σύνδεσμοι τύπου «Π» ή τύπου «Η»), της ιδίας 

εταιρείας. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με 

όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις 

οδηγίες του προμηθευτή. 
 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.80 

ΑΤΟΕ Ν 73.16.02 -Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7316  

 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου μονόχρωμες ολόσωμης βαφής ή μωσαϊκές ή 

βοτσαλόπλακες ή μαρμαροψηφίδες ή με ειδικά τεμάχια για ΑΜΕΑ, οιωνδήποτε 

διαστάσεων, σχεδίου και πάχους και συνδυασμού χρωμάτων ή υλικών, της απολύτου 

επιλογής της επίβλεψης, πλήρως τοποθετημένων με αρμό έως 0,5 εκ. σε 

οποιαδήποτε διάταξη σχέδιο και γωνία ως προς τις πλευρές του δαπέδου και κατά τα 

λοιπά όπως η εργασία περιγράφεται στο 7301. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (14,30) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.81 

ΑΤΟΕ   Ν 73.26.03 -Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή 

έγχρωμα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7326.1  

  

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, διαστάσεων 15Χ15 ή 

20Χ20 ή 15Χ25 ή οποιασδήποτε διάστασης, προελεύσεως και χρώματος κατά την 

κρίση του μελετητού, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε 

υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου 

ή κολλητά, 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. Συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 

υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. , σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 

εσωτερικές και εξωτερικές" 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27,00) 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.82 

ΑΤΟΕ.Ν73.31.02 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 

20x20 cm , 20x40 cm 

Kωδικός Αναθεώρησης    ΟΙΚ-7332 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια αρίστης ποιότητας εφυαλωμένα ή μη 

(ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), έγχρωμα οξύμαχα (gres porcellanato) πάχους 8-10mm, με 

επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, υδατοαπορροφητικότητας εως 0,50% (ΕΝ 

176- ομάδα Β1), με υψηλή αντοχή σε φθορά και απότριψη - ‘group 4’ όσον αφορά την 

αντοχή σε απότριψη των εφυαλωμένων πλακιδίων και «U2-EN 176’’ όσον αφορά την 

αντοχή σε φθορά των ανυάλωτων, ενδεικτικών διαστάσεων 20χ20  cm, 20x40 cm, 

μπιζουταρισμένα, σχεδίου αγγλαίοποιουδήποτε άλλου σχεδίου σύνθετου ή 
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πολυσύνθετου, σε οποιαδήποτε σταθμη σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 

μελέτη.Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με ή χωρίς 

αρμούς 1 έως και 2 mm σε στρώση τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 450 kg 

τσιμέντου, ή κολλητά με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή,η 

πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια και ο 

επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου.  Πλήρης περαιωμένη 

εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης , αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και 

μικρουλικά επι τόπου , σύμφωνα με τη μελέτη.Συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη οπών 

στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ  (40.00)   

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.83 

ΑΤΟΕ  Ν  73.33.03     Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 ή 5, 

διαστάσεων, 30Χ30, 40x40 cm ή και μεγαλύτερων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7331 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια, 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4 ή 5", 

διαστάσεων 30Χ30, 40x40 cm ή και μεγαλύτερων, οποιουδήποτε χρώματος και 

σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 

τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 3 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος 

των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), με ειδική κόλλα συμβατή με 

την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικο υλικό πληρώσεως 

συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, 

αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  

ΕΥΡΩ:ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ(63,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.84 

ΑΤΟΕ Ν 73.35 - Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια GROUP 4 ή 5, 

τεχνητού γρανίτη 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7326.1 

Περιθώρια (σουβατεπιά) από πλακίδια GROUP 4 ή 5, τεχνητού γρανίτη ολόσωμης 

μάζας (όπως Ν 73.33.03) οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm 

ή 7,5x20 cm,  μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η 
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αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη 

εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, 

επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.  

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ)  
ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,50) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.85 

ΑΤΟΕ 73.59.01 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα 

Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ. 7359 

 

Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα (γαρμπιλομωσαικό) πάχους 3,5 cm 

με κοινό τσιμέντο και λιθοσύντριμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και 

εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή 

χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13.00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.86 

ΑΤΟΕ 73.61.06 -Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 3,5 cm, με 

τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 

95% 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7373.1 

 

Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή 

ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%, εκτελούμενες σε 

δύο στρώσεις.  Επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και πλύσιμο, 

υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με 

μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ(21,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.87 

ΑΤΟΕ73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7396 

 

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή 

εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 64 

που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή 

κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  

εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ)  
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  (5,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.88 

ΑΤΟΕ 73.78 -Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, με επιπλέον χειρολισθήρα από 

ενισχυμένο uPVC 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7396 

 

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, με επιπλέον χειρολισθήρα κυκλικής διατομής 

σκελετού  αλουμινίου ειδικής διατομής για παραλαβή κραδασμών επενδεδυμένος με 

ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων φάσας 125x30 mm  ή 200x30 mm μετά του 

απαιτουμένου μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού που στερεώνεται στον τοίχο με 

κατάλληλα μπουλόνια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας 

και από επάνω προστίθεται και «κουμπώνει» η επικάλυψη από uPVC. Yλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 

Περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια γωνιών- στροφών , απολήξεων (τάπες) κλπ. 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ)  

 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1. 89 

ΑΤΟΕ   N 56.19 -Προστατευτικό γωνιών από ενισχυμένο uPVC 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-5619 

   

Προστατευτικό γωνιών από ενισχυμένο uPVC με βάση μεταλλική, πλευρών 7.5 Χ 7.5 

cm περίπου, οιουδήποτε σχεδίου και χρώματος (επιλογή της επίβλεψης), πλήρως 

τοποθετημένα και στερεωμένα, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, καθώς 

και απαιτούμενες απολήξεις (τάπες) .  

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ)  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  (28,50) 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.90 

ΑΤΟΕ   Ν 73.79    Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC 
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ΑΝΑΘ.ΟΙΚ-7396 

 

Προστατευτικές φάσες θυρών ή τοίχων σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος, από 

ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων 200x3 mm, που στερεώνεται στις πόρτες με 

κατάλληλη κόλλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας. 

Περιλαμβάνεται επίσης και το προβλεπόμενο από την μελέτη φινίρισμα στα 

τελειώματα της προστατευτικής φάσας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία 

τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ)  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ  (30,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.91 

ΑΤΟΕ 73.91  -Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7373.1 

  

Κατασκευή εγχρώμου ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης 
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 
σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται: 

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
κατηγορίας S500, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm 
στις κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα εφαρμόζεται περιμετρικά υλικό 
συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό, εποξειδικής βάσεως.  

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)  Διαμόρφωση 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.  

ε)  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. 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20,00) 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.92 

ΑΤΟΕ 73.92 -Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7373.1 

  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 66 

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης 

υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 8 έως 10 cm ή ινοπλισμένη κονία (με 

ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή 

άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται:  

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 

κατηγορίας S500s, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 

έως 12 cm στις κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα εφαρμόζεται περιμετρικά 

υλικό συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό, εποξειδικής βάσεως.  

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 ενδεικτικού τύπου COLORCRON ή αντιστοίχων.  

ε)  Διαμόρφωση 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. 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.93 

ΑΤΟΕΝ 73.96 -Επιστρώσεις με τάπητα από λινόλεουμ 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7396 

  

Επιστρώσεις με τάπητα από λινόλεουμμε αντίστοιχο σοβατεπί σε χρώμα και σχέδια 

δαπέδου της επιλογής της επίβλεψης με θερμoσυγκόλληση των αρμών, πάxους 2,5 

mm και πλάτoυς φύλλoυ (Ρόλλου) 2,00 m προέλευσης εξωτερικού, τύπoυ NAIRN 

ARMOURFLEX ή DLW MARMORETTE, oμoιoγενoύς σύστασης, που απoτελείται 

από δύο στρώματα τα οποία φέρουν και οπλισμό από ιόντα, xρωματισμoύ της 

εκλογής της Eπίβλεψης, με δυνατότητα συνδυασμού δύo διαφορετικών χρωμάτων σε 

κάθε χώρο εφόσον προβλέπεται από τα σχέδια ή εφόσον ζητηθεί από την Eπίβλεψη. 

 Επιστρώσεις με τάπητα από από λινόλεουμ ή παρόμοιο, πάχους 2 mm, μονοπαγούς 

υφής (ουχί πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με 

ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο 

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 

κατασκευής. Το παραπάνω υλικό θα έχει αντοχή σε πρoσβoλή  από έλαια, ορυκτά 

έλαια, λίπη (γράσo κλπ.) οξέα και αλκάλια ακόμη και σε πυκνή μορφή και να μην 
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καίγεται από τσιγάρα κλπ., τοποθετούμενος σχηματίζοντας αρμoύς σε απoστάσεις 

ανά 2,00 m με πλήρη επαφή μεταξύ τους και επικολoύμενoς με ειδική κόλλα 

νεοπρενικής βάσης της έγκρισης της Eπίβλεψης σε διπλή επάλειψη, πάνω σε λείο, 

επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα από γαρμπιλμωαϊκό που η επιφάνεια του 

έχει λειανθεί (το λειασμένο γαρμπιλoμωσαϊκό πληρώνεται ιδιαίτερα με το οικείο άρθρo 

του παρόντος τιμoλoγίoυ). Μετά την επικόλληση του τάπητα θα γίνει διάνοιξη των 

αρμών στη γραμμή επαφής κατά το μήκος του ρολλού με ειδικό μηχάνημα κοπής και 

στη συνέχεια θερμoσυγκόλληση των αρμών με άλλο ειδικό μηχάνημα για την 

εξασφάλιση ομοιόμορφου απoτελέσματoς στους οποίους εκχύνεται υλικό αντίστοιχο 

του τάπητα LINOLGUM παρεμφερούς χρωματισμού υπό μορφή Koρδoνιoύ που 

τήκεται με την βοήθεια θερμού αέρα πριν από την ψύξη του υλικού αφαιρείται η 

περίσσεια υλικού με ειδικό μαχαίρι σχήματος ημισέληνου σε δύο φάσεις κοπής, στην 

πρώτη φάση για να αφαιρεθεί η βασική ποσότητα του υπερχειλισμένου υλικού, ενώ 

στη δεύτερη για να γίνει η τελική μόρφωση της Επιφάνειας, έτσι ώστε η άνω 

επιφάνεια του υλικού των αρμών να ταυτίζεται με την όλη επιφάνεια του δαπέδου. 

δηλαδή τάπητας LINOLEUM με τη φθορά, ειδική Kόλλα και υλικό θερμoσυγκόλλησης 

αρμών, μηχανήματα κοπής και θερμoσυγκόλλησης αρμών, και εργασία καθαρισμού 

του υποστρώματος, τοποθέτησης, επικόλλησης θερμoσυγκόλλησης αρμών και 

καθαρισμού του τάπητα και γενικά πλήρους κατασκευής έτσι ώστε η παρουσιαζ6μενη 

επιφάνεια να είναι απολύτως  ενιαία, συνεχής και επίπεδη. Το σοβατεπί θα είναι σε 

συνέχεια με το δάπεδο και ενιαίο, χωρίς ακμή, αλλά με καμπύλη στην αλλαγή του 

επιπέδου, όπως το σχέδιο λεπτομέρειας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα". 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25,00)  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.94 

ΑΤΟΕ Ν74.22 -Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7422 

 

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνίαν ή δημιουργία 

καμπύλης R=0,005 -0,01 m. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των ακμών συναντήσεως 

των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα - 

αντιγώνι).  

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) ΑΚΜΩΝ.  

ΕΥΡΩ:ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (2,55) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.95 

ΑΤΟΕ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7416 
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Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και 

ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (M2) 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  (5,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.96 

ΑΤΟΕ Ν  74.24 -Αδροποίηση λωρίδας 5 cm σε επιφάνειες από μάρμαρο 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7416 

 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και 

ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα), σε 

πλάτος λωρίδας 5 εκ. και σε οποιαδήποτε επιφάνεια ζητηθεί, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της μελέτης. 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) 
ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑ  (3,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 97 

ΑΤΟΕ Ν. 74.30.13 - Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7461 

 

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 . 

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου λευκού, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 

3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2) 

ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (94,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 98  

ΑΤΟΕ Ν. 75.01.04 -Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από 

μάρμαρο 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7508 
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Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο και κατά τα 

λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Κατώφλια 

εξωτερικών θυρών από άριστης ποιότητας λευκό  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2) 

ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (95,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 99 

ΑΤΟΕ Ν75.01.05 -Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από 

γρανίτη  Κίνας ή Αφρικής 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7508 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη  Κίνας ή Αφρικής πλάτους έως 10 cm και κατά τα 

λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2) 
ΕΥΡΩ:ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ(91,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.100 

ΑΤΟΕ 75.11.02 -Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο Σοβατεπιά από μάρμαρο 

σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2   

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7513 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως 

στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, , σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) 

ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ (9,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.101 

ΑΤΟΕ 75.70 -Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη, πάχους 2   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη, πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και 

εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14,00)  

 
ΑΡΘΡΟ 1.102 

ΑΤΟΕ 75.21.03 -Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό 

πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7523 

 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Περιλαμβάνονται τά πάσης φύσεως 

υλικά και η εργασία μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο και 

πλήρους τοποθέτησης και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

  
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2) 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00)  

 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.103 

ΑΤΟΕ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από 

σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7532 

  

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής 

(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. 

Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-

03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75,00)  

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.104 

ΑΤΟΕ Ν 75.36.01 -Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,20 m Μπαλκονοποδιές από 

μάρμαρο πάχους 3 cm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7536 

  

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

και υλικά κατεργασίας και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία κοπής, μορφώσεως, 

λειοτρίψεως, τοποθετήσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 

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

λίθους". 
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ)  
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32,00)  

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.105 

ΑΤΟΕ75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό 

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7541  

  

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό. 

Μάρμαρο σχιστό, και υλικά λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισμού επί τόπου και 

εργασία κοπής πλακών, λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά 

όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΚΜΗΣ ΒΑΤΗΡΩΝ 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.106 

ΑΤΟΕ Ν75.58.02 -Σκαλομέρια μαρμάρου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559  

 

Σκαλομέρια  από μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 2 cm, αποτελούμενα από δύο 

ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά). Μάρμαρο και υλικά τοποθετήσεως και εργασία 

κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 

74.30. 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  (ΤΕΜ.)  
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15,00)  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.107 

ΑΤΟΕ Ν75.68 - Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη (για εξωτερικό 

χώρο) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7564  

 
 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γρανίτη πάχους 3 cm αρίστης ποιότητας, 

ενδεικτικών διαστάσεων 40x40 cm ή 30χ60cm  με επεξεργασία φλογίστρου, 

μπιζουταρισμένες, και σε αναλογία πλακών έως 5 τεμ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά 

διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου ή πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε 

στάθμη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Τοποθέτηση άνευ αρμού, με 

τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των 450 kg, με πρόσθετα για την 

αύξηση της εργασιμότητας και την υγρομόνωση του δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά 
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επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 

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

φυσικούς λίθους". 

 

Τοποθέτηση άνευ αρμού, με τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των 

450 kg, με πρόσθετα για την αύξηση της εργασιμότητας και την υγρομόνωση του 

δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά 

τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 

"Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων". 

 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟ  (100,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.108 

ΑΤΟΕ N75.69 - Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη Αφρικής 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7564 

 

Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 3 cm, 

αρίστης ποιότητας, ενδεικτικών διαστάσεων 50x50 cm ή 30χ60cm , 

μπιζουταρισμένες, και σε αναλογία πλακών έως 5 τεμ./m2, σε οποιαδήποτε στάθμη ή 

χώρο, οποιουδήποτε σχήματος και διατάξεως, με την σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών 

λίθων". 

 

Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία του τοίχου (υπάρχων ή νέος) για την 

υποδοχή των πλακών, με την επίτευξη πλήρους κατακορυφότητας. Επίσης 

περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι, από ορείχαλκο ή 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, και το κονίαμα δόμησης από λευκό τσιμέντο. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ (110,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.109 

ΑΤΟΕ 76.01.02 -Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm επί ξυλίνου ή 

μεταλλικού σκελετού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7603  

 

Υαλοπίνακες απλοί πάχους 4,0 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 

τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους 

(ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (19,60) 
ΑΡΘΡΟ 1.110 

ΑΤΟΕ Ν 76.20.01-Υαλοπίνακες οπλισμένοι Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 

6,50 mm και οποιασδήποτε διάστασης 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7621 

 

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί 

μεταλλικού σκελετού, , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ (34,60) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.111 

ΑΤΟΕ 76.21 -Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7621 

 

Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή πολυσυσνθέτου σχεδίου, με 

γραμμικά σχέδια (ρίγες), σύμφωνα με την μελέτη.  

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (13,80) 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.112 

ΑΤΟΕ 76.23.03 -Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας  G60 (αντίσταση στην 

φωτιά 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7609.2 

 

Υαλοπίνακες πυράντοχοι, οπλισμένοι με χαλύβδινο πλέγμα βρόχου 10x10 mm 

πάχους 0,6 mm, μήκους άνω του 1,00 m. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση στον 

μεταλλικό σκελετό μέσω ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-07-03 "Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με 

υαλότουβλα". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (185,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.113 
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ΑΤΟΕ  76.25 -Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7609.2 

 

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm, οιωνδήποτε 
διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και 
ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό". 
 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.114 

ΑΤΟΕΝ76.27.02 -Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 12 mm, 

κρύσταλλο laminated 4 mm) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7609.2 

 
 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 

πολλαπλοί (LAMINATED), με συντελεστή θερμοπερατότητας Ug<1.80W/m2k g<60% 

oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού 

φωτοανάκλασης σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 

"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 

παρεμβύσματα και σιλικόνη. Διάκενο από ευγενές αέριο 12mm και εξωτερικός 

υαλοπίνακας φυμέ. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 

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

κενό". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΕΞΗΝΤΑ (60,00) 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.115 

ΑΤΟΕ  N 77.01  Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7701 

 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων ή παλαιών επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών 

τοίχων ή οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την 

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

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,50) 
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ΑΡΘΡΟ 1.116 

ΑΤΟΕ77.17.01 -Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών Επιφανειών 

επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7737 

 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την 

μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, 

τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την 

προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, Τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού 

σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή 

ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, 

εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με 

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

επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  
 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑ (3,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.117 

ΑΤΟΕ77.51 -Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με 

χρώματα  αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7751  

 

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό 

ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών σκυροδέματος". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (1,20) 

 
ΑΡΘΡΟ 1.118 

ΑΤΟΕ 77.55 -Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 

αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7755 

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 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, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 

σιδηρών επιφανειών". 
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΕΞΙ (6,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.119 

ΑΤΟΕ77.80.01 -Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Kωδικός 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. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και 

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

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

επιφανειών επιχρισμάτων". 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΟΧΤΩ  (8,00) 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.120 

ΑΤΟΕ 77.80.02 -Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 

βάσεως. 

Kωδικός 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. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και 

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

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

επιφανειών επιχρισμάτων". 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ  (9,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.121 
ΑΤΟΕ77.81.01 -Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7786.1 
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Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς 

χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις. 

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ:ΔΩΔΕΚΑ (12,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.122  
ΑΤΟΕ77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7786.1 
  
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. 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 και εργασία, 

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

επιχρισμάτων". 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ (11,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.123  
ΑΤΟΕ 77.94 -Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών 
Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7744 
  
Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators) ξύλου, για προστασία 

έναντι της φωτιάς κατηγορίας F60 κατά DIN 4102 (αντίσταση στην φωτιά των 60 

λεπτών), οποιαδήποτε μορφής ξυλίνων επιφανειών, μετά από κατάλληλο καθαρισμό 

και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με primer (υπόστρωμα) της ιδίας 

αντίστασης στή φωτιά και συμβατό με τό βασική βαφή, σύμφωνα με τις ογηγίες του 

κατασκευαστή.   

  
ΤΙΜΗ :ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.124 
ΑΤΟΕ 79.21 -Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος 
Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7921 
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Στεγανωτικό υλικό μάζης τύπου εγχώριας παραγωγής εν υγρά καταστάσει ή κόνις 

πληρούν τας απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και προδιαγραφών, ήτοι 

στεγανωτικόν και εργασία διαλύσεως, μετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως εντός της 

μάζης των σκυροδεμάτων ή τσιμεντοκονιαμάτων και εν γένει υλικά και εργασία 

πλήρους κατασκευής. 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (KG) ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ Η 
ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ. 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (1,20) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.125 
ΑΤΟΕ79.09  -Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 
Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7912 
  
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 , σύμφωνα με την μελέτη 

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

ασφαλτικές μεμβράνες". 
 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΥΡΩ:ΕΠΤΑ (7,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.126 
ΑΤΟΕ Ν79.45 - Θερμομόνωση τοίχων, οροφών ή δαπέδων οποιασδήποτε 
διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10cm 
Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7934 
 
Θερμομόνωση τοίχων, οροφών ή δαπέδωνμε πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα 

εξηλασμένης πολυστερίνης, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 

"Θερμομονώσεις δωμάτων", πάχους 10εκ. 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ (11,00) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.127 
ΑΤΟΕ N79.51- Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων με πλάκες διογκωμένης 
γραφιτούχας  πολυστερίνης πάχους 10cm και σιλικονούχο επίχρισμα 
Kωδικός Αναθεώρησης   50% ΟΙΚ 7933.1 , 50% ΟΙΚ 7136 
  

Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων, επί δομικών στοιχείων (τοιχωμάτων, μετώπων 

δοκών, οροφών κλπ),με πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 

10εκ. και σιλικονούχο επίχρισμα, πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Τεχνική 

Έγκριση ΕΤΑ-10/2005 κατά ETAG 004:2011 και συμπεριφορά στη φωτιά B-s2 d0 

Euroclass E κατά EN 13501-1:2000, που αποτελείται - περιλαμβάνει : 

α) Επιμελή καθαρισμό των επιφανειών, απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιές, έλαια, 

κ.λπ. 

β) Τοποθέτηση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης, πάχους 10 cm, συντελεστή 

θερμικής αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK, με σταυρωτή τοποθέτηση, βάρους περίπου 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 79 

17 kg/m3, με θιξοτροπική κόλλα ενός συστατικού μεγάλης ελαστικότητας και 

πρόσφυσης, με ενίσχυση της στερέωσης συμπληρωματικά με εκτονούμενα πλαστικά 

βύσματα. 

γ) Εφαρμογή αντιρρηγματικού επιχρίσματος μεγάλης κοκκομετρίας και ελαστικότητας 

και εντός του οποίου όσο είναι νωπός εφαρμόζεται με πίεση αντιαλκαλικό 

υαλόπλεγμα βάρους 150gr/m2, με επικάλυψη 10 cm. 

δ) Εφαρμογή στρώσης σιλικονούχας υπόβασης υψηλής πρόσφυσης μετά την 

παρέλευση 24ωρών από την επίστρωση του αντιρρηγματικού επιχρίσματος, 

ε) Τελική επικάλυψη, με ανόργανο έγχρωμο επίχρισμα σιλικονούχας βάσης από 

ρητίνες σε υδατικόδιάλυμα, με υψηλή υδατοαποθητικότητα που δημιουργεί 

“αυτοκαθαριζόμενες” επιφάνειες, υψηλής διαπνοής, καλής ελαστικότητας και μεγάλης 

αντοχής στους ρύπους. 

ε) Διευκρινίζεται ότι όπου υπάρχει κίνδυνoς εισχώρησης υδάτων (κοντά στο έδαφος, 

πεζοδρόμια, εξώστες κ.λ.π.) αντί διογκωμένη εφαρμόζεται εξηλασμένη πολυστερίνη. 

Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνονται : 

- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της 

επίβλεψης. 

- Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, και η εφαρμογή της εργασίας σε 

οποιαδήποτε θέση και σε στάθμη ύψους μέχρι 4,00m από το κατά περίπτωση δάπεδο 

εργασίας (π.χ. έδαφος, πεζοδρόμιο,εξώστη). 

- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές. 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 

 

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.128 
ΑΤΟΕ Ν79.52 - Σύστημα θερμόμόνωσης και υγρομόνωσης δώματος με φύλλα 
αφρώδους εξηλασμενης πολυστερίνης πάχους 10cm (φράγμα υδρατμών, 
εξηλασμένη πολυστερίνη, γεωύφασμα, κισσηρόδεμα, ασφαλτόπανα) 
Kωδικός Αναθεώρησης   50% ΟΙΚ 7933.1 50% ΟΙΚ 7136 
 
Σύστημα θερμομόνωσης και υγρομόνωσης δώματος, με πλάκες από αφρώδους 

εξηλασμενης πολυστερίνη πάχους 10εκ., που αποτελείται - περιλαμβάνει : 

α) Επιμελή καθαρισμό των επιφανειών, απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιές, έλαια, 

κ.λπ. 

β) Φράγμα υδρατμών 

γ) Τοποθέτηση των πλακών αφρώδους εξηλασμενης πολυστερίνης, πάχους 10 cm, 

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK, με σταυρωτή τοποθέτηση, 

βάρους περίπου 17 kg/m3, με θιξοτροπική κόλλα ενός συστατικού μεγάλης 

ελαστικότητας και πρόσφυσης, με ενίσχυση της στερέωσης συμπληρωματικά με 

εκτονούμενα πλαστικά βύσματα. 

δ) Εφαρμογή αποστραγγιστικής μεμβράνης- γεωυφάσματος βάρους 280 gr/m2, 

εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m 

ε) Εφαρμογή κισσηροδέματος κατηγορίας C20/25 μέσου πάχους 5εκ. 
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στ) Ασφαλτόπανα βάρους >=2,50 kg/m3 με επικάλυψη τουλάχιστον 30εκ, γύρισμα 

του ασφλατόπανου στο στηθαίο, γύρισμα του ασφαλτόπανου (εάν είναι δυνατό έως 

την εσωτερική πλευρά) σε όλες τις κατακόρυφες απολήξεις. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται : 

- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της 

επίβλεψης. 

- Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, και η εφαρμογή της εργασίας σε 

οποιαδήποτε θέση και σε στάθμη ύψους μέχρι 4,00m από το κατά περίπτωση δάπεδο 

εργασίας (π.χ. έδαφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές. 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (58,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.129 

ΑΤΟΕ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7940 

  

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 50 mm, στερεωμένων με 

κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

πλήρους κατασκευής.  
 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ:ΔΩΔΕΚΑ (12,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.130 

ΑΤΟΕ Ν.79.53 Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων με πλάκες διογκωμένης  
γραφιτούχας  πολυστερίνης πάχους 3cm και σιλικονούχο επίχρισμα 
Kωδικός Αναθεώρησης   50% ΟΙΚ 7933.1 , 50% ΟΙΚ 7136 

 
Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων, επί δομικών στοιχείων (τοιχωμάτων, μετώπων 

δοκών, οροφών κλπ),με πλάκες από διογκωμένη ΓΡΑΦΙΤΟΎΧΑ  πολυστερίνη 

πάχους 3εκ. και σιλικονούχο επίχρισμα, πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Τεχνική 

Έγκριση ΕΤΑ-10/2005 κατά ETAG 004:2011 και συμπεριφορά στη φωτιά B-s2 d0 

Euroclass E κατά EN 13501-1:2000, που αποτελείται - περιλαμβάνει : 

α) Επιμελή καθαρισμό των επιφανειών, απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιές, έλαια, 

κ.λπ. 

β) Τοποθέτηση των πλακών διογκωμένης πολυστερίνης, πάχους 3 cm, συντελεστή 

θερμικής αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK, με σταυρωτή τοποθέτηση, βάρους περίπου 

17 kg/m3, με θιξοτροπική κόλλα ενός συστατικού μεγάλης ελαστικότητας και 

πρόσφυσης, με ενίσχυση της στερέωσης συμπληρωματικά με εκτονούμενα πλαστικά 

βύσματα. 
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γ) Εφαρμογή αντιρρηγματικού επιχρίσματος μεγάλης κοκκομετρίας και ελαστικότητας 

και εντός του οποίου όσο είναι νωπός εφαρμόζεται με πίεση αντιαλκαλικό 

υαλόπλεγμα βάρους 150gr/m2, με επικάλυψη 10 cm. 

δ) Εφαρμογή στρώσης σιλικονούχας υπόβασης υψηλής πρόσφυσης μετά την 

παρέλευση 24ωρών από την επίστρωση του αντιρρηγματικού επιχρίσματος, 

ε) Τελική επικάλυψη, με ανόργανο έγχρωμο επίχρισμα σιλικονούχας βάσης από 

ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, με υψηλή υδατοαποθητικότητα που δημιουργεί 

“αυτοκαθαριζόμενες” επιφάνειες, υψηλής διαπνοής, καλής ελαστικότητας και μεγάλης 

αντοχής στους ρύπους. 

ε) Διευκρινίζεται ότι όπου υπάρχει κίνδυνος εισχώρησης υδάτων (κοντά στο έδαφος, 

πεζοδρόμια,εξώστες κ.λ.π.) αντί διογκωμένη εφαρμόζεται εξηλασμένη πολυστερίνη. 

Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνονται : 

- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύμφωνα με τις 

τεχνικές 

προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της 

επίβλεψης. 

- Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών, και η εφαρμογή της εργασίας σε 

οποιαδήποτε θέση και σε στάθμη ύψους μέχρι 4,00m από το κατά περίπτωση δάπεδο 

εργασίας (π.χ. έδαφος, πεζοδρόμιο,εξώστη). 

- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτόμενης επιφανείας. 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42,00) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.131 

ΑΤΟΕ79.02 -Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 

γαλάκτωμα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7902 

 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, 

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί 

τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται. 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ (2,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.132 

ΑΤΟΕ79.11.02 -Επιστρώσεις με μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο 

(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  

 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας 

εφαρμογής και επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση 
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αυτής. Οι λωρίδες της μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους 

θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρζόζεται επίσης στα σημεία που 

διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωλωνώσεων) καθώς και στις ακμές, γωνίες, 

συναρμογές, και απολήξεις. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και 

αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και 

στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 

 
 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ(12,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.133 

ΑΤΟΕ 79.16.01 -Δημιουργία φράγματος υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου 

πάχους 0,40 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου.  

 
 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΥΡΩ:ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(0,50) 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1.134 

ΑΤΟΕ 79.15.03 -Γεωύφάσματα μή υφαντά Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 

gr/m2 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7914 

 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης.αοιασδήποτε συστάσεως, βάρους 125gr/m2. 

 
 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΥΡΩ:ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2,70) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.135 

ΑΤΟΕ 79.12.02 -Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες Μεμβράνη PVC - P με 

ενίσχυση από  συνθετικές ίνες 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7912 

 

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη εν θερμώ σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή (αυτογενής θερμική συγκόλληση κ.ο.κ.). 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η 
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εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC". 

 
 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15,00) 
ΑΡΘΡΟ 1.136 

ΑΤΟΕ 79.35 -Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με 

ελαστομερές ασφαλτικό υλικό 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7935 

 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και 

ελάχιστου βάθους 5 mm έως 8 mm, με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό εν θερμώ, και 

ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του 

πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, 

πληρουμένου του αρμού σύμφωνα με τίς προδιαγραφές του υλικού, την μελέτη, 

δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ (ΜΜ) ΑΡΜΟΥ 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,50) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.137 

ΑΤΟΕ78.05.01 -Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7809 

  

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων 

χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετημένες σε 

οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας 

με επικόλληση, εκτός όμως των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται 

ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιμων φύλλων εμβαδού 

μέχρι 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01 .εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την 

πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ:ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(11,60) 

 
 
  

ΑΡΘΡΟ 1.138 

ΑΤΟΕ Ν.78.05.01 -Γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7809 

Γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας πάχους μολύβδου εως 3 mm.  

 
TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (227,00) 

 
 
 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 84 

ΑΡΘΡΟ 1.139 

ΑΤΟΕ  78.05.04 -Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων 

χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετημένες σε 

οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας 

με επικόλληση, εκτός όμως των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται 

ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιμων φύλλων εμβαδού 

μέχρι 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01 .εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την 

πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (13,80) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.140  

ΑΤΟΕ  78.05.05 -Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων 

χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετημένες σε 

οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας 

με επικόλληση, εκτός όμως των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται 

ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιμων φύλλων εμβαδού 

μέχρι 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01 .εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την 

πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 

 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) 
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 15,00 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.141 

ΑΤΟΕ Ν 78.13 -Περσιδωτά προπετάσματα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7813 

  

Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) από περσίδες αλουμινίου με 

πλαστική επένδυση οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και 

όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα. 

  
 

TΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2)  
ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.142 
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ΑΤΟΕ N78.30.01 -Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική Ψευδοροφή 

από γυψόπλακες ή ορυκτές ίνες πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 

mm ή 625x625 mm 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7809 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες 

τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε 

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

Περιλαμβάνονται:  

α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής 

και αισθητικού αποτελέσματος  

γ)  Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 

Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 
ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.143 

ΑΤΟΕ  78.34   Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7809 

  

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές 

ή ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, 

οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με 

την μελέτη. Περιλαμβάνονται:  

α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής 

και αισθητικού αποτελέσματος  

γ)  Η τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 

Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.144 

ΑΤΟΕ    Β-51   Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

Kωδικός Αναθεώρησης      ΟΔΟ-2921 

 

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., 

προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα 

οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, 

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 

ξυλότυπους.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και 

όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης από 

άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος 15 cm, η δαπάνη για την 

τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 

σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου 

των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με 

κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η δαπάνη 

αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’ 

 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ. 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ (8,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.145 

ΑΤΟΕ    ΝΒ-51   Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΦΑΡΔΙΑ) 

Kωδικός Αναθεώρησης      ΟΔΟ-2921 

 

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30Χ1.0 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις 

Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 

κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και 

συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με 

αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Απλά ή υπερβατά, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες 

απαιτήσεις των «Οδηγιών Σχεδιασμού για την Αυτόνομη 

∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ», όπου απαιτείται σύμφωνα με ταμελέτη και τις 

οδηγίες της επίβλεψης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και 

όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης από 

άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος 15 cm, η δαπάνη για την 

τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 
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σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου 

των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με 

κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η δαπάνη 

αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

 
 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ. 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,50) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1.146 

ΑΤΕΠ  Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6 (Φιλύρα) 

Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 

συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 

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

09-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ (80,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.147 

ΑΤΕΠ  Δ2. 6 Θάμνοι κατηγορίας Θ6 (Αγγελική) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 

συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 

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

09-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45,00) 
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ΑΡΘΡΟ 1.148 

ΑΤΕΠ  Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 (Δενδρολίβανο έρπον) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 

συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 

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

09-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,30 ) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.149 

ΑΤΕΠ  Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 (Πασχαλιά, Φωτίνια) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 

συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 

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

09-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.150 

ΑΤΕΠ  Ε1.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 

0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 

 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

10-05-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (0,60)  
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ΑΡΘΡΟ 1.151 

ΑΤΕΠ  Ε1.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 

0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120 

 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

10-05-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,50)  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.152 

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

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι 

την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση 

και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του 

λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ( 1,10 € ) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.153 

ΑΤΕΠ Ε9.5 -Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι 

την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση 

και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του 

λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ), 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
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ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,30) 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.154 

ΑΤΕΠ  Δ7 -Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-1710 

 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου. Το κηπευτικό χώμα θα είναι 

γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο 

τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, 

υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 

βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-

00. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M3) 

ΕΥΡΩ:ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,50) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.155 

ΑΤΟΕ Ν. 61.33 -Πάγκοι καθιστικοί  αύλειου χώρου 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 6102 

 

Πάγκοι καθιστικοί  αύλειου χώρου 50X200 εκ., & ύψους 80 εκ. από ξύλο πεύκης με 

σιδερένιο σκελετό μαύρου χρώματος στην βάση και την πλάτη, σύμφωνα με το 

αντίστοιχο σχέδιο λεπτομερειών και την τεχνική περιγραφή.   

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία βάσης από τσιμέντο στο έδαφος, πάνω 

στην οποία θα στερεωθούν οι καθιστικοί πάγκοι με βίδες. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται: προμήθεια υλικών, μικροϋλικών, εργασία πλήρους κατασκευής, 

τοποθέτησης και στερεώσεως και εργασία τελειώματος, δημιουργία φάλτσου 45ο στις 

ακμές, χρωματισμοί, βερνικώματα κλπ (πάντοτε σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο 

λεπτομερειών και τις οδηγίες της επίβλεψης), καθώς και η εργασία σύνδεσης της 

βάσης με τους πάγκους. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ   1.156 

Ε-17.2: Τελική Διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης οδοστρώματος με υλικό 

υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ-7788 

 

Διαγράμμιση με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου χρόνου 

εγγύησης 30 μηνών σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 – ΕΝ 1424– 

ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό 
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εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST 

Γερμανίας, κλπ.), σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-

02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΜΜ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   (16,50) 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.157 

ΑΤΟΕ Ν 64.10-Γράμματα –ανεξάρτητα στοιχεία σιδερένια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411  

 

Γράμματα –ανεξάρτητα στοιχεία σιδερένια, γαλβανισμένα, ασταρωμένα  και βαμμένα. 

Το γαλβάνισμα θα έχει το μικρότερο δυνατό «λουλούδι», πλάτους <1mm , τύπου 

γραφής Arial, θα γίνει αστάρωμα και βάψιμο σε δύο χέρια, με χρώμα, σύμφωνα με 

την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία 

κατασκευής των γραμμάτων, όλα τα ανοξείδωτα μικροϋλικά ανάρτησης και 

στερέωσης, καθώς και η εργασία ανάρτησης και στερέωσης.  

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΟ ΥΨΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
15 ΕΚ ΥΨΟΣ)   
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ (2,00)   

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.158 

ΑΤΟΕ Ν.73.95.01-Πινακίδες πλαστικές 9Χ9 εκ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411  

 

Πινακίδες πλαστικές διαστάσεων 9Χ9 εκ, έγχρωμες με χαραγμένους χαρακτήρες, 

χρωμάτων της επιλογής της επίβλεψης (πρόταση: μπλέ με λευκά γράμματα). 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή και η τοποθέτηση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά 

κατασκευής και τοποθέτησης. 

 

ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ:ΕΠΤΑ (7,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.159 

ΑΤΟΕ Ν 73.95.02 Πινακίδες πλαστικές 9Χ30 εκ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411  

 

Πινακίδες πλαστικές διαστάσεων 9Χ30 εκ, έγχρωμες με χαραγμένους χαρακτήρες, 

χρωμάτων της επιλογής της επίβλεψης (πρόταση: μπλέ με λευκά γράμματα). 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή και η τοποθέτηση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά 

κατασκευής και τοποθέτησης. 
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΡΙΑ  (15,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ  1.160 

ΑΤΟΕ   Ν.64.20.01-Κουρτινιέρα κλίνης 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ  6421  

Κουρτινιέρα ειδική νοσοκομειακού τύπου, Ευρωπαϊκής προέλευσης, τύπου RILOGA 

(CUBICLE SYSTEM με οδηγούς Νο 2000), δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί 

τόπου του έργου κουρτινιέρας του παραπάνω τύπου άριστης ποιότητας της έγκρισης 

της επίβλεψης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, καμπύλες, αναρτήσεις από την 

οροφή (βλ. σχέδιο λεπτομέρειας), γάντζους, πιαστράκια κουρτίνας,  μικροϋλικά κλπ 

και εργασία πλήρους τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ (ΜΜ)  
ΕΥΡΩ:ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.161 

ΑΤΟΕ   Ν 64.20.02-Σιδηρόδρομοι ανάρτησης κουρτινών 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 6421 

 

Σιδηρόδρομοι ανάρτησης κουρτινών, Ευρωπαϊκής προέλευσης, τύπου RILOGA 

(CUBICLE SYSTEM με οδηγούς Νο 2000), δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί 

τόπου του έργου κουρτινιέρας του παραπάνω τύπου άριστης ποιότητας της έγκρισης 

της επίβλεψης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, αναρτήσεις, γάντζους, πιαστράκια 

κουρτίνας, μικροϋλικά κλπ και εργασία πλήρους τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (ΜΜ)  
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.162 

ΑΤΟΕ Ν78.14.01-Παραπετάσματα κουρτινιέρας κλίνης 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 7813 

 

Παραπετάσματα κουρτινιέρας κλίνης , ύψους καθαρού 2,00 μ, από ύφασμα λευκό 

βαμβακερό, λείο, άριστης ποιότητας, της απολύτου επιλογής της επίβλεψης, 

ραμμένες με 5 εκ. στρίφωμα και τρέσσα ανάρτησης και περασμένες σε όλο το μήκος 

της κουρτινιέρας. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και 

τοποθέτησης.  Επίσης, τα στριφώματα δεν αποτιμώνται ιδιαιτέρως. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΜΜΕΝΟΥ  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ (20,00) 
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ΑΡΘΡΟ  1.163 

ΑΤΟΕ Ν78.14.02-Παραπετάσματα παραθύρων 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 7813 

 

Παραπετάσματα κουρτινιέρας παραθύρων, ύψους κατά περίπτωση, από ύφασμα 

βαμβακερό, λείο, άριστης ποιότητας, χρώματος και υλικού της απολύτου επιλογής της 

επίβλεψης, ραμμένες με 5 εκ. στρίφωμα και τρέσσα ανάρτησης και περασμένες σε 

όλο το μήκος της κουρτινιέρας. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά 

κατασκευής και τοποθέτησης.  Επίσης, τα στριφώματα δεν αποτιμώνται ιδιαιτέρως. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2)  ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΜΜΕΝΟΥ  
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (20,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.164 

ΑΤΟΕ   Ν 64.33   Πάγκοι εργασίας ανοξείδωτοι  

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 6428 

 

Πάγκοι εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχ. 1,5  , οποιωνδήποτε διαστάσεων και 

για οποιονδήποτε σκοπό (χώρων ακαθάρτων, εργασίας, εργαστηρίων, 

αποστείρωσης, συντήρησης εξοπλισμού κλπ), κατασκευαζόμενοι σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, εδραζόμενοι πάνω 

στο σκελετό των ερμαρίων και αποτελούμενοι από: 

α) Τον σκελετό από σωληνωτές ανοξείδωτες διατομές 25Χ25  mm περιμετρικά και επί 

πλέον τραβέρσες ανά 70 έως 80 cm. 

β) Την εσωτερική ενίσχυση από λαμαρίνα μαύρη πάχ. 2  mm βαμμένη με ισχυρό 

αντισκωριακό σε τρεις στρώσεις. 

γ) την πλήρη επένδυση του πάγκου και στο πρόσωπο (σόκορο) με φύλλα 

ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχ. 1,5  mm με επιφάνεια σατιναρισμένη τύπου 180-220 

GRAIN.               Η ανοξείδωτη λαμαρίνα θα είναι της κατηγορίας 18/8 (=18% χρώμιο 

και =8% νικέλιο) και μάλιστα του τύπου 304 κατά  AISI (American Institute of steel 

Industries). Πριν από την επένδυση γίνεται πλήρης καθαρισμός του φύλλου της 

ανοξείδωτης λαμαρίνας στην εσωτερική του επιφάνεια με τρία τουλάχιστον 

περάσματα με στουπί εμποτισμένο με τολοκόλη, ώστε να απομακρυνθεί κάθε λιπαρή 

ουσία, ακολύθως διανέμεται στην επιφάνεια και του υποστρώματος και της 

επένδυσης, εποξειδική ρητίνη θιξοτροπική, με χρήση πλαστικ΄ςη σπάτουλας που έχει 

ημικυκλικές εγκοπές Φ 5  mm κατ' αποστάσεις 2,5 έως 3 cm και τέλος εφαρμόζεται η 

επένδυση. Οι επαφές των πάγκων με τους τοίχους, πλακίδια κλπ, σφραγίζονται με 

πολυσουλφιδικό ελαστομερές υλικό δύο συστατικων αφού προηγουμένως γεμισθούν 

οι αρμοί με σπογγώδες πολυαιθυλένιο σε μορφή κορδονιού κυκλικής διατομής. 

Δηλαδή, σκελετός από σωληνωτές ανοξείδωτες διατομές, λαμαρίνα μαύρη, λαμαρίνα 

ανοξείδωτη, εποξειδική ρητίνη, κορδόνι από σπογγώδες  πολυαιθυλένιο, 

πολυσουλφιδικό ελαστομερές υλικό δύο συστατικών, χρώμα αντισκωριακό, υλικά 

καθαρισμού και λοιπά μικροϋλικά τοποθέτησης και εργασία πλήρους κατασκευής, 

τοποθέτησης και στερέωσης. 
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ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΚΜΗΣ  (ΜΜ) 
ΕΥΡΩ:ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ (400,00) 

 
 
 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.165 

ΑΤΟΕ  Ν64.34-Ομαδική γούρνα  ανοξείδωτη  (SCRUB UP) 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 6428 

 
Το SCRUΒ UP κατασκευάζονται όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Γούρνες ανοξείδωτες SCRUBS, κατασκευαζόμενες από λαμαρίνα ανοξείδωτου 

χάλυβα τύπου 18/10 (χρωμονικελιούχος χάλυβας) AISI 304 και υφής σατινέ πάχους 

1,5mm. Όλες οι ενώσεις της πιο πάνω κατασκευής γίνονται με ειδικά ηλεκτρόδια 

ενδεικτικού τύπου 308L σε συνεχή ραφή ώστε να παρουσιάζουν απόλυτη 

προσαρμογή. 

Ο εν λόγω νιπτήρας χειρουργείου κατασκευάζεται χωρίς προεξοχές, καθώς και είναι 

σταθερά προσαρμοσμένος επί του τοίχου. Περιλαμβάνονται οι κρουνοί με 

φωτοκύτταρο λειτουργίας και οι θήκες υγρού σαπουνιού (ανά 0,60 μ ένας κρουνός 

κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά  και η εργασία κατασκευής, 

τοποθέτησης και πλήρους λειτουργίας. 

 
ΤΙΜΗ: ΑΝΑ ΜΜ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΚΜΗΣ (ΜΜ) 
ΕΥΡΩ:ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (2.500,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.166 

ΑΤΟΕ  Ν64.35 -Γούρνα αποχέτευσης για σκοραμίδες 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 6428 

 

Γούρνα ανοξείδωτη, κατασκευαζόμενη από λαμαρίνα ανοξείδωτου χάλυβα τύπου 

18/10 (χρωμονικελιούχος χάλυβας) AISI 304 και πάχους 1,5mm, κατάλληλης 

διάστασης για πλήρη τοποθέτηση εντός αυτής και πλύσης, ενός τεμαχίου σκοραμίδας 

ενηλίκων.  

Περιλαμβάνονται οι κρουνοί και όλα τα υλικά  και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης 

και πλήρους λειτουργίας. 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200,00) 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.167 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 95 

ΑΤΟΕ   Ν79.34-Ηχοαπορροφητικά πετάσματα 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 7934 

 

Θα τοποθετηθούν στο δώμα, περιμετρικά των κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης. Θα αποτελούνται από σκελετό γαλβανισμένων σιδήρων 

τετραγωνικής διατομής 4Χ4  cm ύψους 4,00 μ, με τις απαραίτητες αντηρίδες ανά 1,00 

μ, όπου θα είναι στερεωμένα τα πετάσματα..Περιλαμβάνονται οι πόρτες-ανοίγματα, 

όπως στο σχέδιο Κάτοψης, υλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, στήριξης 

ή πάκτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 

εξωτερικών τοίχων". 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Μ2) ΟΨΕΩΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΩ:ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (330,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.168 

ΑΤΟΕ    Ν78.41-Αντικραδασμικές βάσεις κλιματιστικών μηχανημάτων μεγάλες 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 7809 

 

Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο από ειδικό ελαστικό (κόκκινο χρώμα) με ειδικά 

διαμορφωμένο κάλυμμα που θα εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και  

θα προστατεύει το ελαστικό απο την ηλιακή ακτινοβολία. Διάσταση: 50Χ25 εκ. Για 

πλωτά δάπεδα, αεροσυμπιεστές, κλιματιστικά, αντλίες κλπ. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟ (100,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.169 

ΑΤΟΕ  Ν 78.42      Αντικραδασμικές βάσεις κλιματιστικών μηχανημάτων μικρές 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 7809 

 

Ελαστικό εφέδρανο (μπλέ χρώμα) με μεταλλικό γαλβανισμένο, ειδικά διαμορφωμένο 

κάλυμμα που θα εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και  θα προστατεύει 

το ελαστικό απο την ηλιακή ακτινοβολία. Έκαστο εφέδρανο έχει εξωτερική διάσταση  

ελαστικού 12,50Χ12,50 cm και εξωτερική διάσταση καλύματος 13,30Χ13,30 cm. Για 

πλωτά δάπεδα, αεροσυμπιεστές, κλιματιστικά, αντλίες κλπ. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ:ΕΙΚΟΣΙ   (30,00) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1.170 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       σελ. 96 

ΑΤΗΕ   Ν 81.52 -Λαβές στήριξης  ΑΜΕΑ 

Kωδικός Αναθεώρησης    ΗΛΜ 014 

 

Λαβές στήριξης από σωλήνα νάιλον έγχρωμο, ΜΆ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΊΑ 

ΠΤΥΣΣΌΜΕΝΗ δηλαδή, προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου μιας λαβής 

στήριξης χώρων ντους, Ευρωπαϊκής προέλευσης , τύπου HEWI 33.3010.60 από 

σωλήνα νάιλον έγχρωμο, υψηλής ποιότητας, μήκους 600 mm και διαμέτρου 33 mm, 

οποιουδήποτε χρωματισμού της εκλογής της επίβλεψης, με όλα τα απαιτούμενα 

εξαρτήματά της (ροζέτες, βίδες κλπ) και εργασία πλήρους εγκατάστασης (βιδωτή με 

ροζέτες και κατάλληλες βίδες) και σφράγισης με σιλικόνη στη θέση επαφής της 

ροζέτας με τα πλακίδια για την εξασφάλιση της στεγανότητας. 

Στηρίγματα λεκανών  W.C. αναπήρων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου 

του έργου ενός στηρίγματος λεκανών W.C. αναπήρων, Ευρωπαϊκής προέλευσης, 

HEWI  33.3090.80 από χαλύβδινη γαλβανισμένη σωλήνα με επένδυση από νάιλον 

έγχρωμο, υψηλής ποιότητας, διαστάσεων 783Χ795 mm , που αποτελείται από 

ευθύγραμμα και ειδικά τεμάχια, οποιουδήποτε χρωματισμού της εκλογής της 

επίβλεψης, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματά του (ροζέτες, βίδες κλπ) και εργασία 

πλήρους εγκατάστασης (βιδωτό με ροζέττες και κατάλληλες βίδες) και σφράγισης με 

σιλικόνη στη θέση επαφής της ροζέττας με τα πλακίδια για την εξασφάλιση της 

στεγανότητας.  

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  
ΕΥΡΩ:ΕΞΗΝΤΑ  (60,00) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.171 

ΑΤΟΕ   Ν65.03- Κονσόλα κλίνης 

Kωδικός Αναθεώρησης   ΟΙΚ 6506  

 

Μονάδες άνωθεν κλίνης ασθενών B.H.U. απλής νοσηλείας χρώματος RAL της 

επιλογής της επίβλεψης,  μήκους περίπου 1,80 μ.  (κατ΄ελάχιστο) που θα φέρουν ανά 

κλίνη: 

 Φ.Σ. Γενικού φωτισμού 58 W TL HF με ηλεκτρονικό ballast 

 Φ.Σ. Αναγνώσεως 18 W TL HF με ηλεκτρονικό ballast ελεγχόμενο από 
χειριστήριο ασθενούς μέσω ηλεκτρονικού ρελέ. 

 Υποδοχή χειριστηρίου για κλήση αδερφής 

 1 πριζα t.v. 

 3 ρευματοδότες SCHUKO 16A 

 1 λήπτη τηλεφώνου RJ 11 

 2 λήψεις O2  Vac, γαλλικού τύπου κατά AFNOR 

 διπλό στατώ ορών 

 χειριστήριο ασθενούς αυτόματης κλήσης (auto eject) για κλήση αδελφής 
και έλεγχο φωτισμού 

 

ΤΙΜΗ: B.H.U. ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ (1,80 ΜΜ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ) 

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ (700,00)  
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ΑΡΘΡΟ 1.172 

ΑΤΟΕ    Ν65.04-  Κονσόλα κλίνης Μ.Ε.Θ. 

Kωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 6506  

 

Οριζόντια επίτοιχη κονσόλα αλουμινίου αποτελούμενη από δύο στοιχεία προφίλ 

μήκους περίπου 5,00 μ. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 

Δ/Υ8/Β/οικ.49727/26-04-2010, η κονσόλα παροχών ρεύματος και ιατρικών αερίων, η 

οποία τοποθετείται σε ύψος 1,20μ. από το δάπεδο. Θα περιλαμβάνει ανά κλίνη: 

1ο στοιχείο – κονσόλα φωτισμών τοποθετημένη σε ύψος 1,70 μ.από το δάπεδα και θα 
περιλαμβάνει:  

 1 φωτιστικό έμμεσου φωτισμού 58 W ελεγχόμενο από διακόπτη στην είσοδο του 
δωματίου. 

 1 φωτιστικό άμεσου φωτισμού 18 W ελεγχόμενο από διακόπτη στην κονσόλα. 
2ο στοιχείο- κονσόλα παροχών ρεύματος και ιατρικών αερίων,  τοποθετημένη σε ύψος 
1,20μ από το δάπεδο: 

 24 ρευματοδότες schuko μετά καλύμματος: IP 44 (12 από Η/Ζ, 12 από UPS) 
 6 λήψεις γειώσεων 
 2 Διπλές λήψεις Monitor/Data RJ 45 Cat.6A 
 1 Υποδοχή για πρίζα χειριστηρίου κλήσης αδελφής 
 4 Λήψεις οξυγόνου γαλλικού τύπου 
 4 Λήψεις πεπιεσμένου αέρα 4 BAR γαλλικού τύπου 
 4 Λήψεις κενού γαλλικού τύπου 
 2 Ράγες στηρίξεως εργαλείων σε όλο το μήκος της, στο πάνω και κάτω μέρος της 

κονσόλας 
 διπλό στατώ ορών 

 χειριστήριο ασθενούς αυτόματης κλήσης (auto eject) για κλήση αδελφής και 
έλεγχο φωτισμού 

 
 

ΤΙΜΗ:  ΔΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ (2,00 ΜΜ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ) 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (2.500,00) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.173 

ΑΤΟΕ    23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 

Kωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ2304 

  

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα 

εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδες ή 

μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, 

διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με 

τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
 

 
ΤΙΜΗ:  ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (M2) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΣΑΝΙΔΩΜΑΤΟΣ 
 

 ΕΥΡΩ:  ΠΕΝΤΕ (5,00) 
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Β.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
1.  Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

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

 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. 
Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
 

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

 
1.2  Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

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

 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 
 

1.3  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο ΙΚΑ., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από 
τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
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ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού. 

 
1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 
οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
 
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

 
1.6  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις. 
 
1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

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

 
1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.). 

 
1.9  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, 
η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
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οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 
απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο[*]). 

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

 
1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 
 

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

 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

 
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 
 
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

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

 
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

 
1.12  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

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

  
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

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

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), 

 
1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 
1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
 
1.16  Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 
1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

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

 
1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

 
1.19  Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

 
1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

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

 
1.22  Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

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

 
1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.24  Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

 
1.25  Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

 
1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.27  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
 

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

 
(2)  Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

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

 
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

 
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
 
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
(9) Για φόρους. 
 
(10) Για εγγυητικές. 
 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
  
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών  

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

 
(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) Προσωπικού γενικής 
επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα 
στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

 
(3) Νομικής υποστήριξης 
 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 
 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

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

 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

 
(1)  Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
 

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

 
DN/ DM 

 
όπου  DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
 
 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 
 

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

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

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

DΝ / 12 
 
όπου  DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.  
 
(3)  Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο: 
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ΒΝ / 240 

 
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

 

Όλες    οι    ηλεκτρομηχανολογικές    εγκαταστάσεις   θα εκτελεστούν  
σύμφωνα  με  τους  όρους  της μελέτης, της με αρ. 258002/2021 Οικοδομικής 

Άδειας, τους ισχύοντες  κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης   και   της   οδηγίες   και   υποδείξεις   της επίβλεψης. 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2.1 
Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης - κλιματισμού Κτιρίου Ν2 του Γ. Ν. Λάρισας   
ΚΩΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 37 

 

Ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση Ψυκτικού Συγκροτήματος, Κεντρικών 

Κλιματιστικών Μονάδων, Τοπικών Κλιματιστικών Μονάδων, Αυτόνομων 

Κλιματιστικών Μονάδων διαιρετού τύπου αντλία θερμότατος (split), 

Θερμαντικά σώματα ρούνταλ, Ανεμιστήρες φυγοκεντρικοί αναρροφήσεως τύπου 

FAN SECTION, κυκλοφορητές, Δοχεία διαστολής κλειστά με μεμβράνη, 

Σιδηροσωλήνα μαύρο με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), Θερμική 

μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα, Θερμική 

μόνωση  σωλήνα  με πάπλωμα  υαλοβάμβακα, Αεραγωγοί από αλουμίνιο 

εύκαμπτοι κυκλικής διατομής με διπλό τοίχωμα, Τοπικές κλιματιστικές μονάδες 

ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) μορφής cassette, κλιματιστικές συσκευές 

θέρμανσης ψύξης, αεραγωγοί, όργανα αυτοματισμού και ασφαλείας, συλλέκτες, 

βάνες, κλπ, δίκτυο αεραγωγών και σωληνώσεων θερμαντικά σώματα panel 

στηρίγματα, πλήρης κατασκευή των εγκ/σεων, η βαφή με χρώμα φωτιάς των 

σωμάτων και του δικτύου, οι διάφορες συνδέσεις και η δοκιμή της εγκ/σης. 

Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του 

κλιματισμού όπως ακριβώς περιγράφεται στον προϋπολογισμό, στην Τεχνική 

Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σχεδία της Μελέτης. Στο κατ’ 

αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται επίσης τα ομαδικά ή μεμονωμένα στηρίγματα 
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σωληνώσεων, οι δοκιμές, οι ρυθμίσεις, οι συνδέσεις και όλα τα υλικά, μικρουλικά 

και εργασία για την παράδοση των εγκαταστάσεων του κλιματισμού σε πλήρη, 

κανονική και ασφαλή λειτουργία. 

 
   

 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ:  

ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (1.150.000,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 2.2 
Κατασκευή  εγκαταστάσεων ύδρευσης του κτιρίου Ν2 του Γ. Ν. Λάρισας και 
του Αυλειου χώρου 
ΚΩΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 8 

 
 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων Ύδρευσης  

του έργου. Δηλαδή πλήρης κατασκευή των δικτύων  ύδρευσης, εξαερισμού,  με 

τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματά τους όπως αυτά φαίνονται 

αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης, ήτοι πλαστικοί σωλήνες ύδρευσης από 

πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) 

ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm , το δίκτυο σωληνώσεων από  πλαστικούς  σωλήνες 

πίεσης 6 ΑΤΜ, η γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες υπερβαρέως τύπου (πράσινη 

ετικέτα), τους χρωματισμούς (τελικό χρώμα δικτύου ύδρευσης μπλε για κρύο 

νερό και κόκκινο για ζεστό νερό), ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα 

κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών μιάς βαθμίδας Παροχής 20,0 m3/h, πιεστικό 

δοχείο υδρεύσεως πλήρες , 6 atm Χωρητικότητας 500 λίτρων . Κάθε άλλη 

εργασία, υλικά και μικροϋλικά όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. Πλήρης κατασκευή και 

παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του αυλείου 

χώρου του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. Δηλαδή πλήρη δίκτυα 

ύδρευσης, απορροής όμβριων με τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματα 

τους (υδροπίδακες), γούρνες, κάνουλες, σιφώνια, βαλβίδες κ.λπ.) τις απαραίτητες 

σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6ΑΤΜ., γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 

υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), εξαρτήματα και μέσα σύνδεσης (φρεάτια 

με χυτοσιδηρα διπλά καλύμματα, γωνίες, ταφ, μουφες, βάνες,   κ.λπ.) τους 

χρωματισμούς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικα, όπως απεικονίζονται 

στα σχέδια της μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. Στο 

κατ' αποκοπήν τίμημα περιλαμβάνονται επίσης  όλες οι απαραίτητες εργασίες και 
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τα υλικά για την σύνδεση των εγκαταστάσεων ύδρευσης  του έργου με τα 

υπάρχοντα δίκτυα. 

 Επίσης στο κατ' αποκοπήν τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες 

οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. Δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν την έγκριση της  

επίβλεψης, πριν γίνει η προμήθειά τους από τον ανάδοχο. 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ: 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   (60.000,00 €) 

    
 
 
                                                                                                                       

ΑΡΘΡΟ 2.3 
Κατασκευή εγκαταστάσεων αποχέτευσης  κτιρίου Ν2 του γ. Ν. Λάρισας  και 
του Αύλειου χώρου με τα είδη υγιεινής 
ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 8 
 
 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων 

αποχέτευσης και ομβρίων του έργου. Δηλαδή πλήρη δίκτυα αποχέτευσης, 

εξαερισμού,  με τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματά τους όπως αυτά 

φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης (Πλαστικοί σωλήνες αποχετεύσεως 

από σκληρό P.V.C. Σιφώνια πλαστικά δαπέδου με εσχάρα. Αυτόματη δικλίδα 

αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά.  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού 

- ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτης ,  νιπτήρες, λεκάνες 

ασιατικού ή ευρωπαϊκού τύπου, καζανάκια πλύσεως, ουρητήρια, νεροχύτες, 

νιπτήρες, σιφώνια, βαλβίδες, καθίσματα λεκανών, εταζέρες, καθρέπτες, 

σαπουνοθήκες,  κλπ), Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο). Φρεάτια 

επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως , σιφώνια, βαλβίδες, κλπ), το δίκτυο 

σωληνώσεων, τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα σύνδεσης (φρεάτια με 

χυτοσιδηρά διπλά  καλύμματα και εσωτερική επάλειψη τσιμεντοκονίας, γωνίες, 

ταυ, μούφες, βάνες, σιφώνια, οχετοί, κανάλια, εσχάρες καναλιών, εσχάρες 

όμβριων, ταρατσομόλυβα κλπ), τους χρωματισμούς, Πλήρης κατασκευή και 

παράδοση σε λειτουργία της  σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης,  συμφωνά με 

τεύχη μελέτης  του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. Κάθε άλλη εργασία, 

υλικά και μικροϋλικά όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.  Πλήρης κοτασκευή και 

παράδοση σε λειτουργία των αποχετευτικών  εγκαταστάσεων του αυλείου 
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χώρου του έργου. Δηλαδή πλήρη δίκτυα, αποχέτευσης, απορροής όμβριων με 

τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματα τους (υδροπίδακες), γούρνες, 

κάνουλες, σιφώνια, βαλβίδες κ.λπ.) τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί 

σωλήνες πίεσης 6ΑΤΜ., γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες υπερβαρέως τύπου 

(πράσινη ετικέτα), αλοιφωτοί πηλοσωλήνες, χυτοσιδηροί σωλήνες, 

σιμεντοσωλήνες, μολυβδοσωλήνες κ.λ.π.) διάφορα  εξαρτήματα και μέσα 

σύνδεσης (φρεάτια με χυτοσιδηρα διπλά καλύμματα, γωνίες, του, μουφες, 

μηχανοσίφωνας, ΜΙΚΑ, καπέλα εξαερισμού, διακόπτες, βάνες, σιφώνια, οχετοί, 

κανάλια, εσχάρες όμβριων κ.λπ.) τους χρωματισμούς και κάθε άλλη εργασία, 

υλικά και μικροϋλικα, όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου, οι δοκιμές της εγκατάστασης και 

η σύνδεση του δικτυού ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) ή τους βόθρους η τα 

υφιστάμενα δίκτυα των υπαρχόντων κτηρίων  καθώς και η κατασκευή των 

οριζόντιων υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα και των κατακόρυφων από 

γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ100. Επίσης στο κατ'αποκοπήν τίμημα 

περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές 

εργασίες. Δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Όλα τα υλικά 

θα πρέπει να έχουν την έγκριση της  επίβλεψης, πριν γίνει η προμήθειά τους από 

τον ανάδοχο. 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ: 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   (133.000,00 €) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2.4 
Εγκατάσταση πυρασφάλειας , πυροπροστασίας 
ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :50%ΗΛΜ 49,     50%   ΗΛΜ50 
 
Κατασκευή και παράδοση σε Πλήρη και κανονική  λειτουργία των  

εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δηλαδή Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 

σωληνώσεις, εξαρτήματα σωληνώσεων αντικραδασμικά στοιχεία, Πυροσβεστική 

φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή , Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)  , Σταθμός Ειδικών 

Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) τύπου Α,  επίτοιχος ή χωνευτός, 

πλήρης 

 το απαιτούμενο μόνιμο πυροσβεστικό συγκρότημα, σωληνώσεις καλωδίων, 

καλώδια, εσχάρες, πλαστικά κανάλια, αγωγοί όλων των τύπων άριστης 
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ποιότητας,  φωτισμό ασφαλείας, δίκτυο πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, 

χειροκίνητη σήμανση, Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος 

2 βρόγχων  ,Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός  ,Θερμοδιαφορικός 

ανιχνευτής απλός, Πυροσβεστήρες κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg 

,Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρκα, φορητοί Γομώσεως 12 kg 

,Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρκα, φορητοί Γομώσεως 6 kg ,Πατητό κομβίο 

συναγερμού   

Φωτεινός επαναλήπτης LED,Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού , το κέντρο 

πυρανίχνευσης με βυσματικές μονάδες με την αυτόματη ειδοποίηση της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

0 ανάδοχος υποχρεούται με την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης 

και πυρόσβεσης να καλέσει την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να 

προβεί στην παραλαβή των εγκαταστάσεων τις οποίες έχει εγκρίνει στην φάση 

της μελέτης και να βεβαιώσει εγγράφως την καλή εκτέλεση των εργασιών 

προσκομίζοντας στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (110.00,00 €) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2.5 
Κατασκευή ηλεκτρικών ισχυρών εγκ/σεων του Κτιρίου Ν2 του γ. Ν. Λάρισας 
και αυλειου χώρου 
ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 50%ΗΛΜ 47,     50%   ΗΛΜ60 
 
Κατασκευή και παράδοση σε Πλήρη και κανονική  λειτουργία των  

εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων του έργου, δηλαδή σωληνώσεις, 

καλώδια, εσχάρες, πλαστικά κανάλια, αγωγοί όλων των τύπων άριστης 

ποιότητας , κουτιά διακλαδώσεων και διακοπτών, εξαρτήματα σύνδεσης, 

φωτιστικά σώματα (LED), πλήρη, χωνευτά η μη  με τους λαμπτήρες και τα 

καλύμματα τους, φωτιστικά για τον εξωτερικό φωτισμό με τους λαμπτήρες και τα 

στηρίγματά τους, εξαεριστήρες, θερμοσίφωνες, ρευματοδότες ασφαλείας για τα 

γραφεία τους θαλάμους των ασθενών και τα εργαστήρια, ηλεκτρικοί πίνακες 

διπλοί (κανονικής και εφεδρικής τροφοδοσίας) ενδ. Τύπου STAB (μετά των 

απαραίτητων διακοπτών, ασφαλειών, σφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, 

ενδεικτικών λυχνιών και πινακίδων των κυκλωμάτων), ηλεκτρικοί διακόπτες,  
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θεμελιακή γείωση, υλικά και μικρούλικα, όπως απεικονίζονται και περιγράφονται 

στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου και τις υποδείξεις της 

επίβλεψης. Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων του εξωτερικού φωτισμού τοποθέτηση, συνδέσεις, δοκιμές της 

εγκατάστασης και ολες οι απαραίτητες χωματουργικές και οικοδομικές   εργασίες. 

    Στο κατ'αποκοπήν τίμημα περιλαμβάνονται επίσης α) οι απαραίτητες εργασίες 

και τα υλικά για την σύνδεση των εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων του έργου 

με τα υπάρχοντα δίκτυα και β) η προμήθεια όλων των υλικών, η πλήρης 

τοποθέτηση τους, οι συνδέσεις, οι ρυθμίσεις, οι  δοκιμές της εγκατάστασης, 

καθώς και ολες οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες και 

οποιεσδήποτε πρόσθετες εργασίες απαιτηθούν προκειμένου να παραδοθεί το 

έργο σε πλήρη λειτουργία. 

    Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν την έγκριση της  επίβλεψης, πριν γίνει η 
προμήθειά τους από τον ανάδοχο 
 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   (220.000,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.6 
Κατασκευή ηλεκτρικών ασθενών εγκ/σεων του Κτιριου Ν2 του γ. Ν. 
Λάρισας και αυλειου χώρου 
ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 50%ΗΛΜ 49,     50%   ΗΛΜ50 
 
Ήτοι εγκατάσταση όλων των κατηγοριών που αναφέρονται παρακάτω με τις επί 
μέρους ομάδες εργασιών. 
 
4) Τηλεφωνική (VOICE) και μετάδοσης στοιχείων (DATA) στην οποία περιλαμβάνονται. 

 Ο κεντρικός κατανεμητής τηλεφώνων 
 Ο κεντρικός κατανεμητής DATA 
 Οι τοπικοί κατανεμητές  
 Τα δίκτυα καλωδιώσεων τοπικά, κεντρικά και καρτοτηλεφώνων 
 Οι λήψεις φωνής και δεδομένων τύπου RJ45 
 Το τηλεφωνικό κέντρο 

 
5) Κεντρική κεραία R-TV στην οποία περιλαμβάνονται. 

 Η κεντρική κεραία  
 Οι ενισχυτικές διατάξεις 
 Οι καλωδιώσεις 
 Οι διακλαδωτήρες και οι διανεμητές 
 Οι κεραιοδότες, διέλευσης και τερματισμού 

 

6) Ηλεκτρικών ρολογιών στην οποία περιλαμβάνονται. 
 Η κεντρική συσκευή παροχής χρόνου (“μάνα”) 
 Τα δευτερεύοντα ρολόγια κάθε τύπου 
 Η συσκευή επικύρωσης καρτών παρουσίας προσωπικού 
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 Τα δίκτυα καλωδιώσεων 

 
7) Κλήσης αδελφής στην οποία περιλαμβάνονται. 

 Οι κεντρικές συσκευές   
 Τα κομβία κλήσης αδελφής 
 Τα κομβία παρουσίας ακύρωσης 
 Οι ενδεικτικές λυχνίες 
 Τα δίκτυα καλωδιώσεων 

 
8) Ενδοεπικοινωνίας στην οποία περιλαμβάνονται. 

 Οι κεντρικές συσκευές   
 Οι τοπικές συσκευές κάθε τύπου 
 Τα δίκτυα καλωδιώσεων 
 

9) Αναζήτησης προσωπικού στην οποία περιλαμβάνονται. 
 Η κεντρική συσκευή και η κεραία  
 Οι φορτιστές των δεκτών 
 Οι δέκτες 
 Το δίκτυο διασύνδεσης 
 

10) Μεγαφωνική στην οποία περιλαμβάνονται. 
 Το κεντρικό συγκρότημα της εγκατάστασης  
 Τα μεγάφωνα κάθε τύπου  
 Οι ρυθμιστές έντασης 
 Οι καλωδιώσεις διασύνδεσης των παραπάνω και το δίκτυο διασύνδεσης με την 
εγκατάσταση πυρανίχνευσης 

 
11) Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στην οποία περιλαμβάνονται. 

 Το κεντρικό σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης με τις οθόνες παρακολούθησης, 
τα τηλεχειριστήρια, τους πολυπλέκτες 
 Οι εικονολήπτες κάθε τύπου 
 Οι καλωδιώσεις διασύνδεσης των παραπάνω 

 
12) Ελέγχου πρόσβασης (ACESS CONTROL) στην οποία περιλαμβάνονται. 

 Ο κεντρικός υπολογιστής ελέγχου της εγκατάστασης 
 Οι καρταναγνώστες  
 Οι ηχητικές συσκευές συναγερμού 
 Η εγκατάσταση τηλεελέγχου της πόρτας εισόδου της Μ.Ε.Θ. 
 Οι καλωδιώσεις διασύνδεσης των παραπάνω και οι καλωδιώσεις διασύνδεσης 
του κεντρικού Η/Υ  με το κέντρο Ελέγχου Εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση 
πυρανίχνευσης 

 
Όλα τα παραπάνω θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Μελέτης. Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης 
κατασκευή των ασθενών ρευμάτων όπως αυτά περιγράφονται. Στο κατ’ αποκοπή 
τίμημα περιλαμβάνονται επίσης οι καλωδιώσεις, οι πλαστικοί σωλήνες από PVC, 
οι χαλυβδοσωλήνες, οι εσχάρες όδευσης κατάλληλου πλάτους (ανεξάρτητες από 
αυτές των ισχυρών ρευμάτων, Καλώδιο οπτικών ινών 12 ινών LSZH 60/125, 
Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, Πρίζα VOICE/DATA , Πρίζα 
τηλεόρασης τερματική xωνευτή, rack ελέγχου VOICE/DATA, καλωδιώσεις 
VOICE/DATA  και λοιπά) με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα διαμόρφωσης και 
σχηματισμό, τα ομαδικά ή μεμονωμένα στηρίγματα καλωδίων, οι σωληνώσεις 
εντοιχισμού και προστασίας με κάθε απαραίτητο υλικό, μικρουλικό, δοκιμή, 
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ρύθμιση και σύνδεση για την παράδοση των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων 
σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία. 
 
ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ:   
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (240.000,00 €) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.7 
Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων Ιατρικών Αερίων.  
ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :50%ΗΛΜ 49,     50%   ΗΛΜ50 
 
Ήτοι εγκατάσταση όλων των κατηγοριών που αναφέρονται παρακάτω με τις επί 
μέρους ομάδες εργασιών. 
 

1. Εγκατάσταση οξυγόνου. 
 
2. Εγκατάσταση πρωτοξειδίου του αζώτου. 

 

3. Εγκατάσταση κενού. 
 

4. Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσεως. 

 
5. Σύστημα αναρροφήσεως αναισθητικού αερίου. 
 

6. Συστήματα παρακολούθησης, λειτουργίας και σημάνσεως συναγερμού. 

 
Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή των ιατρικών και 
μη αερίων όπως αυτά περιγράφονται στον προϋπολογισμό, στην Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σχεδία της Μελέτης. Στο κατ’ 
αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται επίσης τα ομαδικά ή μεμονωμένα στηρίγματα 
σωληνώσεων, οι δοκιμές, οι ρυθμίσεις, οι συνδέσεις και όλα τα υλικά, μικρουλικά 
και εργασία για την παράδοση των εγκαταστάσεων των ιατρικών και μη αερίων 
σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία. 
 
ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ:   
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   (200.000,00 €) 
 
 
 
Άρθρο : 2.8 
Φωτοβολταϊκό σύστημα, 20.00 Kwp, ισχύος 330Wp 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 
 

Φωτοβολταϊκό σύστημα, 20.00 KWp με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικά, διαστάσεων 1640Χ992, ισχύος 
330Wp, εγγύηση προϊόντος 15 ετών, απόδοση γραμμικής εγγύησης 25 ετών, 
· Αντιστροφέας τριφασικός χωρίς μετασχηματιστή, ενσωματωμένο σύστημα 
επικοινωνίας, 
συμβατός με SMART HOME και EEBus, μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς DC 
22,6kWp (cosφ=1), ονομαστικήτάση εισόδου 680V, μέγιστη τάση εισόδου 1000V, 
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ελάχιστη τάση εισόδου 160V, με ονομαστική ισχύς 20kW, μέγιστο βαθμό 
απόδοσης 98%, 5 ετής εγγύηση προϊόντος ,Εγγύηση ισχύος 10 έτη χρήσης στο 
90% της ονομαστικής ισχύος, 25 έτη χρήσης στο 80% της ονομαστικής ισχύος, 
IP65, Κατηγορία προστασίας κατά IEC 62103 I, Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 
60664-1, πλευρά εισόδου (Φ/Β γεννήτρια) II, Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 
60664-1, πλευρά εξόδου (σύνδεση με το δίκτυο) III 
· Σύστημα καταγραφής και μετεωρολογικός σταθμός για την απεικόνιση των 
δεδομένων σε online portal: 
a) Σύστημα καταγραφής δεδομένων μετατροπέα, επικοινωνία με RS485, RS422, 
Ethernet, USB 
b) Σύστημα επιτήρησης απόδοσης φ/β πλαισίου με αισθητήρα ακτινοβολίας και 
θερμοκρασίας πάνελ 
c) ανεμόμετρο και 
d) αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
Υλικά εμπορίου για σύστημα καταγραφής και μετεωρολογικό σταθμό 
a) (SOLARLOG BASE 100) 
b) (SOLARLOG SENSORBOX PROFFESIONAL PLUS), 
c) (SOLARLOG WINDSENSOR) 
d) (SOLARLOG TEMP-SENSOR) 
· Σύστημα στήριξης αλουμινίου με τρίγωνα κλίσης 25ο, ράγες, συνδέσμους, 
ενδιάμεσα καιπλευρικά τεμάχια, κοχλίες, περικόχλια, και μικροϋλικά στήριξης 
· Καλώδια dc 6μμ2 , αρσενικοί και θηλυκοί ακροδέκτες 6μ2, 
· Καλώδιο AC κατάλληλης διατομής για την σύνδεση αντιστροφέα και μετρητή 
ΔΕΗ 
· Μετρητής ΔΕΔΔΗΕ και modem 
· Καλώδια ασθενή και ισχυρά 
Περιγραφή: 
Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα εγκατασταθεί στο δώμα του κτιρίου σε νότιο 
προσανατολισμό. Τα τρίγωνα στήριξης τα εγκατασταθούν σε ανεστραμμένες 
δοκούς που θα κατασκευαστούν στο δώμα κατάλληλους σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης. Κάθε τρίγωνο θα έχει απόσταση 1,50μ από το άλλο, νότιο 
προσανατολισμό και κλίση 25ο. Επί των τριγώνων θα τοποθετηθούν οι ράγες 
αλουμινίου. Επί των ραγών θα τοποθετηθούν τα πλαίσια με τα μικροϋλικά 
στήριξης (ενδιάμεσα και πλευρικά τεμάχια, κοχλίες, περικόχλια, μικροϋλικά κτλ.). 
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνδεθούν σε στοιχειοσειρές, σύμφωνα με την 
μελέτη. Από κάθε στοιχειοσειρά θα αναχωρεί ζευγάρι καλωδίων DC 6mm2, μέχρι 
τον αντιστροφέα εντός τους δώματος, όπου θα συνδεθούν. Από τον αντιστροφέα 
θα αναχωρεί καλώδιο AC κατάλληλης διατομής έως τον μετρητή της ΔΕΗ και του 
modem ,που θα τοποθετηθούν στο υπόγειο, πλησίον των υπαρχόντων 
μετρητών. Το σύστημα επιτήρησης-καταγrαφής δεδομένων του αντιστροφέα, των 
δεδομένων θερμοκρασίας περιβάλλοντος και πάνελ, ανέμων, ακτινοβολίας, θα 
εγκατασταθεί πλησίον του αντιστροφέα. 
Φ/Β Πλαίσια: 
Τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος, θα πρέπει 
να έχουν όλαακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. 
Τα Φ/Β πλαίσια, πολυκρυσταλλικά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προδιαγραφές πιστοποιημένεςαπό αναγνωρισμένο φορέα (ή αντίστοιχες) : 
•Mechanical stability – IEC 61215 and type approval for crystalline silicon 
terrestrial photovoltaic (PV) modules, IEC 61730 Photovoltaic (PV) module safety 
qualification 
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•Electrical TUV Spec TZE 2.572.09 “Safety class II test on Photovoltaic (PV) 
Modules’ ήαντίστοιχο. 
Τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν «Declaration of conformity CE» 
του κατασκευαστήσύμφωνα με την 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) 
«Electromagnetic compatibility directive»και την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 
73/23/EC) «Low voltage directive». 
Η ύπαρξη από τον κατασκευαστή διόδων παράκαμψης (by-pass diodes) είναι 
απαραίτητη. 
Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει 
συνοδεύονται από FlashReports όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους 
όπως θα μετράτε για το καθένα χωριστά (σεσυνδυασμό με το μοναδικό αριθμό 
κατασκευαστή – bar code) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο 
κατασκευής τους. 
Τέλος τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 
εγγυήσεις: 
•5 ετής εγγύηση προϊόντος 
•Εγγύηση ισχύος: 10 έτη χρήσης στο 90% της ονομαστικής ισχύος, 25 έτη 
χρήσης στο 80% τηςονομαστικής ισχύος τριάντα τρείς χιλιάδες 
Αντιστροφείς Ισχύος (Inverters): 
Οι αντιστροφείς θα είναι τριφασικοί, δηλ. θα συνδέουν τμήματα του Φ/Β 
συστήματος απευθείας στοδίκτυο και θα διαθέτουν προστασία (κλάση 
στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθριαεγκατάσταση). 
Θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες από τη ΔΕΗ ασφάλειες για την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία τους στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα είναι πλήρως συμβατοί με τους 
σχετικούς κανονισμούς. 
Θα έχουν ενσωματωμένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόμων ορίου τάσης, ορίου 
συχνότητας,ασυμμετρίας τάσης και υπερέντασης ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν 
προστασία έναντι του φαινομένουτης νησιδοποίησης κάτι που σημαίνει ότι θα 
διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία τους σε περίπτωσηδιακοπής του δικτύου. 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις: 
•DIN VDE V 0126-1-1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727 
•CE. 
Επιπλέον οι αντιστροφείς θα έχουν τις εξής παραμέτρους δικτύου: 
•Εύρος τάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος: +15% έως –20% επί της ονομαστικής 
(230 V) 
•Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόμενου ρεύματος: ±0,5% Ηz της ονομαστικής 
(50Ηz) 
•Συντελεστής παραμόρφωσης ρεύματος: < 4% 
•DC-Current Injection: < 0,5 % του ονομαστικού ρεύματος 
Τέλος θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο 5ετή εγγύηση προϊόντος με 
δυνατότητα επέκτασης μέχρι 20 χρόνια. 
Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων: 
Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει σε σταθερές μεταλλικές βάσεις 
αλουμινίου. 
Για την μελέτη των συστημάτων στήριξης πρέπει να θεωρηθούν τα μόνιμα 
φορτία, οι θερμοκρασιακές μεταβολές, το φορτίο χιονιού και το φορτίο ανέμου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. 
Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δυναμικά φορτία όπως προκύπτουν 
βάση του φάσματος σχεδιασμού του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού 
Κανονισμού 2000 (ΕΑΚ-2000) με τις συμπληρώσεις του 2003. 
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Επίσης θα πρέπει στη φάση του σχεδιασμού και της εγκατάστασης των 
συστημάτων στήριξης και των Φ/Β πλαισίων να ληφθεί μέριμνα για τη 
συμβατότητα των διαφόρων υλικών του εξοπλισμού αυτού (Φ/Β Πλαίσια, 
συστήματα στήριξης, μηχανικές συνδέσεις μεταξύ τους, κ.λπ.) ώστε να μην 
εμφανίζονται ηλεκτροχημικές διαβρώσεις καθώς και τη χρήση κατάλληλων 
υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων 
(χρήση διμεταλλικών επαφών, κατάλληλες βίδες, κλπ.). 
Η πάκτωση των συστημάτων στήριξης με ειδικά στηρίγματα τα οποία θα 
στηρίζονται με ειδικές βίδες στα φέροντα στοιχεία του δώματος (ή της στέγης). 
Επίσης, η στήριξη του παρελκόμενου εξοπλισμού (inverter, πινάκων κ.τ.λ.) θα 
γίνει στο φέροντα οργανισμό του σκελετού. 
Τα συστήματα στήριξης πρέπει να συνοδεύονται από τις παρακάτω εγγυήσεις: 
•Εγγύηση στατικής επάρκειας. 
• Εγγύηση έναντι διάβρωσης κατ’ ελάχιστο για 20 έτη. 
Λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: 
Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 
κανονισμούς σχετικά με τις αρμονικές και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 
την Ελληνική νομοθεσία (ΕΛΟΤ HD 384) και τους σχετικούς κανονισμούς καθώς 
και με τους κανονισμούς της ΔΕΗ σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου 
Πριν από κάθε αντιστροφέα τοποθετείται υπο-πίνακας DC(IP65) στον οποίο 
συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες που περιλαμβάνει: 
•Ασφαλειοθήκη με ασφάλειες τήξεως κατάλληλα διαστασιολογήμενες σύμφωνα 
με τη ΦΒ γεννήτρια και 
το σχεδιασμό που θα επιλεχθεί. 
•Απαγωγούς υπερτάσεων (τάση έως 1.500 VDC κυματομορφής 8/20 μs) 
•Διακόπτη φορτίου. 
Κατόπιν οι αντιστροφείς ομαδοποιούνται σε υποπίνακα AC ο οποίος 
περιλαμβάνει: 
•WL αυτόματη ασφάλεια ανά Inverter (διακόπτες φορτίου) 
•Απαγωγό υπερτάσεων 
•Μικροαυτόματος – Διακόπτης φορτίου 
•Ρέλε διαφυγής έντασης. 
Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων μεταξύ τους, θα 
χρησιμοποιηθεί ειδικού τύπουκαλώδιο, με ενσωματωμένες τις επαφές θετικού και 
αρνητικού πόλου. Το αγώγιμο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός, κατάλληλης 
διατομής. Το καλώδιο είναι εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφέςπροστασίας 
από την υπεριώδη ακτινοβολία και την λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Συγκεκριμένα, οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας για το καλώδιο σύνδεσης των 
Φ/Β πλαισίων είναιαπό -40οC έως +100οC. H πολικότητα των καλωδίων πρέπει 
να είναι αναγνωρίσιμη όπως και τα σημεία σύνδεσής τους στις ηλεκτρικές 
συσκευές του Φ/Β συστήματος. 
Η όδευση των καλωδίων DC θα γίνει επί των μεταλλικών ικριωμάτων. 
Γείωση – Αντικεραυνική προστασία: 
Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων) πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το πρότυπο IEC (EN) 62305–3 για Επίπεδο Προστασίας ΙΙΙ. 
Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα πρέπει να είναι σε διάταξη τριγώνου. 
Το σύστημα τεχνητής γείωσης θα κατασκευασθεί με τρίγωνο γείωσης. Το 
τρίγωνο γειώσεως αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια μήκους το κάθε ένα 1,5 μ 
τοποθετημένα κατακόρυφα μέσα στο έδαφος και σε βάθος ώστε τα άνω άκρα να 
βρίσκονται περί τα 30 εκ. κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου. 
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Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν μέσα σε τρία φρεάτια βάθους 1,5 μ των οποίων τα 
κέντρα θα σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 3 μ. Τα φρεάτια μετά την 
τοποθέτηση των σωλήνων θα γεμίσουν με φυσική γη κατά στρωματά, θα 
διαποτιστούν με άφθονο νερό και συμπυκνωθούν ισχυρά μέχρι βάθους 0,6 μ από 
το δάπεδο. Οι σωλήνες θα συνδεθούν μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό διατομής 
25 τ.χιλ. ο οποίος θα στερεωθεί και θα συγκολληθεί κατάλληλα στα άνω τμήματα 
των σωλήνων και θα συνδεθεί με τον ζυγό γείωσης των ηλεκτρικών πινάκων. Οι 
συνδέσεις θα επικαλυφθούν με πίσσα εγκιβωτισμένη γύρω από την κορυφή του 
σωλήνα διαστάσεων 20x20x20 εκ. Τελικά τα ανοίγματα θα κτισθούν με φρεάτια 
από χυτοσιδηρά καλύμματα 30x40 εκ. ένα για κάθε κεφαλή. 
Οι προδιαγραφές του τρίγωνου γείωσης θα είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις 
του ΔΕΔΔΗΕ. 
Σύστημα επιτήρησης της εγκατάστασης: 
Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν κατάλληλα επιλεγμένους αισθητήρες 
μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και δεδομένων της λειτουργίας του Φ/Β 
σταθμού, δηλ. αισθητήρες έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, αισθητήρες εξωτερικής 
θερμοκρασίας και θερμοκρασίας λειτουργίας των Φ/Β γεννητριών, μετρητές 
στιγμιαίας ισχύος και ενέργειας στην έξοδο των Φ/Β και του αντιστροφέα κ.λπ. Το 
σύστημα αδιάλειπτης καταγραφής της παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος 
θα είναι συμβατό με την τεχνολογία του αντιστροφέα. Το σύστημα επιτήρησης θα 
μπορεί να καταγράφει και να αποθηκεύει τα δεδομένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη 
συνεχή ανάλυση της απόδοσης της εγκατάστασης και να επικοινωνεί με το 
BEMS. 
Εγκαθίστανται απευθείας στα Φ/Β πλαίσια και μετρούν την πρόσπτωση της 
ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και τη θερμοκρασία του πλαισίου. Πραγματοποιούν 
μια συνεχή σύγκριση κανονικών/θεωρητικών τιμών της ισχύος της εγκατάστασης. 
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εύκολη ανίχνευση σκιών, ακαθαρσιών ή μιας 
παρατεταμένης μείωσης ισχύος στο Φ/β πλαίσιο. Οι πρόσθετες συνδέσεις των 
αισθητήρων για βέλτιστη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή της 
ταχύτητας του ανέμου επιτρέπουν ακόμα πιο ακριβείς υπολογισμούς. 
Καλωδίωση Φωτοβολταϊκού Συστήματος: 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μελέτη με τη διαστασιολόγηση και 
την όδευση τωνκαλωδίων του συστήματος που προτείνει. 
Η διαστασιολόγηση και ο υπολογισμός των επιμέρους διατομών θα γίνει 
σύμφωνα με τα πρότυπα: 
•IEC 60229 
•IEC 60304 
•IEEE Std 1242-1999- IEC 60287-2-2. 
Γενικά η συνδεσμολογία της Φ/Β εγκατάστασης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
το πρότυπο IEC 60364-7-72. 
Για την μελέτη των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη τα υπόψη τα παρακάτω 
δεδομένα: 
•Μέγιστο ρεύμα φόρτισης – λειτουργίας του καλωδίου 
•Θερμοκρασιακές συνθήκες της εγκατάστασης 
•Ρεύματα βραχυκύκλωσης 
•Αντίστασης καλωδίου για τον υπολογισμό της πτώσης τάσης. 
Η διαστασιολόγηση θα γίνει επίσης με το δεδομένο ότι κάθε σύστημα διανομής 
δεν ξεπερνάει το 1%των απωλειών, όπως αυτό προδιαγράφετε και στους 
κανονισμούς. 
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Ο ανάδοχος θα καταθέσει τα ανάλογα τεχνικά σχέδια (μονογραμμικό 
ηλεκτρολογικό σχέδιο, κάτοψη στέγης ή δώματος με θέσεις εξοπλισμού και 
συνδέσεις όπου θα απεικονίζονται και οι οδεύσεις των καλωδιώσεων, τα 
συστήματα στήριξης-στερέωσης των Φ/Β πλαισίων που θα χρησιμοποιηθούν), 
υπογεγραμμένα από μηχανικό ανάλογης ειδικότητας. Ανάλογα με την επιλογή 
του inverter θα πρέπει η εγκατάσταση να διαστασιολογηθεί σύμφωνα με το 
λογισμικό του εκάστοτε κατασκευαστή. 
Το κόστος σύνδεσης που θα χρεωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ για την διασύνδεση, 
αδειοδότηση, υπογραφή σύμβασης πώλησης καταβάλλεται άμεσα από τον 
Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της αίτησης σύνδεσης, 
το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, την κάτοψη του χώρου εγκατάστασης 
όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, την 
παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων των αντιστροφέων και των φωτοβολταϊκών 
στοιχείων καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί από τον 
ΔΕΔΔΗΕ. 
Επίσης από τον Ανάδοχο αναλαμβάνεται η υποχρέωση κατά την εκτέλεση των 
εγκαταστάσεων ή μετά την αποπεράτωσή τους να εκτελέσει - παρουσία της 
Υπηρεσίας - τις διάφορες δοκιμές και να συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα όπως 
από την μελέτη, την Τ.Π. και τους κανονισμούς προβλέπονται. Οι δοκιμές αυτές 
θα επαναληφθούν και κατά την παραλαβή, αν αυτό απαιτηθεί. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώσει τους τελικούς χρήστες του κτιρίου για τη λειτουργία 
του συστήματος. 
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει μελέτη αξιολόγησης σχεδιασμού 
και μελέτη ενεργειακής απόδοσης του συστήματος της εγκατάστασης του με 
εξειδικευμένο λογισμικό η οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την έναρξη 
των εργασιών. 
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση όλων των Η/Μ εργασιών - ακόμη 
και αν δεν περιγράφεται παραπάνω αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, 
συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα. 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει το φωτοβολταϊκό σύστημα σε πλήρη λειτουργία και 
με την σχετική αδειοδότηση. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 
εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία με τις δοκιμές εγκατάστασης 
συμπεριλαμβανόμενων κάθε οποιασδήποτε απαραίτητης εργασίας για τη 
στήριξη,τη σύνδεση των επιμέρους στοιχείων μεταξύ τους (διάνοιξη οπών κλπ.), 
καθώς και την έντεχνη και καλαίσθητη αποκατάσταση οποιονδήποτε φθορών στα 
δομικά στοιχεία του κτιρίου, της αποκομιδής και της απόρριψης όλων των 
άχρηστων υλικών, των υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης, των μετρήσεων, 
ρυθμίσεων, δοκιμών και συνδέσεων. 
 
ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ:  
 ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (35.000,00 €) 
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Άρθρο : 2.9 
 Κεντρικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας (BEMS) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 
 
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας (BEMS) με δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης τηλεμετάδοσης 
στοιχείων, σύμφωνα με τη μελέτη και τις τεχνικές περιγραφές. Περιλαμβάνονται οι 
αισθητήρες (κίνησης, φυσικού και τεχνητού φωτισμού, αερισμού, εσωτερικής και 
εξωτερικής θερμοκρασίας, ποιότητας εσωτερικού αέρα, επαφής κουφωμάτων), οι 
μετατροπείς σήματος, η κεντρική μονάδα ελέγχου, καταγραφικά, ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής εφοδιασμένος με εξειδικευμένο λογισμικό οπτικοποίησης (16gb 
RAM, επεξεργαστής με 6ή 8 πυρήνες με χρονισμό μεγαλύτερο των 3,5GHZ, SSD 
512GB, HDD 4TB, ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 6GB RAM, WINDOWS 10 με 
συνδρομή 5 ετών, πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι, οθόνή 24 ιντσών) , 
οιενεργοποιητές φορτίων (διακοπτικό υλικό), τα τροφοδοτικά παροχής ρεύματος, 
μετρητές ηλεκτρικήςενέργειας, οι ανιχνευτές κίνησης, οι ανιχνευτές έντασης 
φωτισμού, τα όργανα μέτρησης (π.χ.θερμόμετρα, θερμιδόμετρα κ.λπ.), οι 
απαιτούμενοι ενισχυτές γραμμής, οι καλωδιώσεις τροφοδοσίαςκαι δεδομένων, ή 
εναλλακτικά το σύστημα ασύρματης τηλεμετάδοσης και η πλήρης 
εγκατάσταση,ρύθμιση και δοκιμές, προγραμματισμός του συστήματος και γενικά 
όλα όσα εξαρτήματα περιγράφονταιαναλυτικά στις συνημμένες τεχνικές 
προδιαγραφές. Οι διατάξεις μέτρησης θα συνοδεύονται απόέντυπα τεκμηρίωσης, 
με μετάφραση και στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα 
(διαγράμματαλειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, 
ρύθμισης και συντήρησης κλπ),υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
(1 τεμ) 

ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ:   
ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   (60.000,00 €) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.10 
Πλήρης κατασκευή ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα κοινού Χωρίς 
Μηχανοστάσιο (MonoSpace). 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 
 

 Ήτοι εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα (7 ατόμων, ταχύτητα 1,0 m/sec), 
επτά (7) στάσεων, όπως ακριβώς φαίνεται στα σχέδια στην τεχνική περιγραφή 
και στην ειδική μελέτη των ανελκυστήρων. Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα  με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη μελέτη. Το σύστημα ελέγχου του 
ανελκυστήρα θα είναι ηλεκτρονικό, στερεάς δομής, τύπου VVVF  inverter close 
loop, κατά ΕΝ 81-20, EN 81-50, ΕΝ 81-70  (για χρήση ΑΜΕΑ). 
Μηχανή (κινητήριος μηχανισμός με νέα βάση), Σύγχρονος Ηλεκτροκινητήρας 
χωρίς μειωτήρα (gearless machine), ισχύος 3kw, με μόνιμους μαγνήτες. Έχει 
μονοκόμματο κύριο άξονα ,ενσωματωμένη τροχαλία μετάδοσης κίνησης. Βάσει 
της μικρή τροχαλίας ο σχεδιασμός του κινητήριουμηχανισμού είναι 70% 
μικρότερος από τους συμβατικούς. Η κύρια πέδη θα είναι ένα δισκόφρενο 
μεανεξάρτητη διπλή δράση ικανό να χειριστεί το φορτίο σε κάθε καλίμπρα. 
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- Μέσο ανάρτησης, με ειδικούς επίπεδους Ιμάντες έλξης με 8 τουλάχιστο 
εσωτερικά ατσάλινα συρματίδια καλυμμένα με πολυουρεθάνη. Η ευκαμψία του 
έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη ακτίνα κάμψης στις τροχαλίες. 
- Συσκευή PULSE στα δύο άκρα του Ειδικού Ιμάντα. Στέλνει έναν παλμό σε κάθε 
ένα συρματίδιο του ειδικού ιμάντα και με την ένδειξη ότι ο παλμός ολοκλήρωσε 
τον κύκλο στην άλλη άκρη, ελέγχει την ακεραιότητά του. Έτσι 24 ώρες το 24ωρο 
γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος του μέσου ανάρτησης. 
- Πίνακας Αυτοματισμών με Νέου τύπου Inverter - Regenerative Drive. Το Re-
Generative drive, να την φάση της πέδησης επιστρέφει στο κτίριο ηλεκτρική 
ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τροφοδοτήσει άλλα συστήματα. 
- Τροχαλίες Εκτροπή στη βάση μηχανής και στα πλαίσια θαλάμου και αντιβάρου, 
διαστάσεων Φ100mm με ρουλμάν κλειστού τύπου. 
- Κιβώτιο ελέγχου Επιθεώρηση (ρεβιζιόν), κουτί σύνδεσης καλωδίων 
(διακλαδωτήρα θαλάμου) 
- Εύκαμπτα καλώδια μεταφοράς εντολών 24κλωνα 
- Εξαρτήματα ανίχνευσης πορείας του θαλάμου. Τοποθέτηση νέων αισθητήρων 
ώστε να δίνουν ανά πάσα στιγμή το σημείο που βρίσκεται ο θάλαμος. 
- Ηλεκτρονική συσκευή ζύγισης φορτίου 
- Προσαρμογέας πλαισίων (αντάπτορας). Στο άνω μέρος των πλαισίων θαλάμου 
και αντιβάρου θα προσαρμοστεί μεταλλική βάση που θα αγκαλιάζει το πλαίσιο. 
Στο άνω σημείο θα έχει ειδικές επίπεδες τροχαλίες Φ100mm ώστε επιτευχθεί η 
ανάρτηση 2:1 
- Πλήρη Καλωδίωση φρεατίου, με τετρακαλωδίωση 
- Κομβιοδόχος θαλάμου με νέα μπουτόν και ενδεικτικά 
- Κομβιοδόχες ορόφου με νέα μπουτόν και ενδεικτικά 
- Τοποθέτηση νέας ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ τύπου BUS από ανοξείδωτο χάλυβα 
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ θυρών ορόφου με διπλή μανδάλωση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς 
- ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ με τον αντίστοιχο τανυστή πυθμένα. 
έντεκα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα 
λοιπα στοιχεία (δηλαδή θάλαμος,οδηγοί θαλάμου & αντιβάρων, αντίβαρα, 
πλαίσιο θαλάμου, πλαίσιο αντιβάρου, ολισθητήρες, πόρτες ορόφων, κτλ). 
Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα 
με όλα τα υλικά, μικρούλικα και εργασία για πλήρη αποπεράτωση και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία και για χρήση ΑΜΕΑ . Στο κατ' αποκοπή τίμημα επίσης 
περιλαμβάνονται, οι διάφορες συνδέσεις, η δοκιμή λειτουργίας, η μελέτη και η 
δαπάνη για την έκδοση οριστικού πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης από τον 
φορέα πιστοποίησης (TUV), καθώς επίσης η μελέτη και η δαπάνη για την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας. 
 

 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ:  

 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ     (15.000,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ 2.11 
Πλήρης κατασκευή ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα κοινού-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
Χωρίς Μηχανοστάσιο (MonoSpace). 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 
 

 Ήτοι εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα κοινού και πυροσβεστών 
διαστάσεων 1,70x2,40  (ταχύτητα 1,0 m/sec), επτά (7) στάσεων, όπως ακριβώς 
φαίνεται στα σχέδια στην τεχνική περιγραφή και στην ειδική μελέτη των 
ανελκυστήρων. Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα  με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στη μελέτη. Το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα θα είναι 
ηλεκτρονικό, στερεάς δομής, τύπου VVVF  inverter close loop, κατά ΕΝ 81-20, 
EN 81-50, EN81-72 (για χρήση πυροσβεστών), ΕΝ 81-70 (για χρήση ΑΜΕΑ). 
Μηχανή (κινητήριος μηχανισμός με νέα βάση), Σύγχρονος Ηλεκτροκινητήρας 
χωρίς μειωτήρα (gearless machine), ισχύος 3kw, με μόνιμους μαγνήτες. Έχει 
μονοκόμματο κύριο άξονα ,ενσωματωμένη τροχαλία μετάδοσης κίνησης. Βάσει 
της μικρή τροχαλίας ο σχεδιασμός του κινητήριου μηχανισμού είναι 70% 
μικρότερος από τους συμβατικούς. Η κύρια πέδη θα είναι ένα δισκόφρενο με 
ανεξάρτητη διπλή δράση ικανό να χειριστεί το φορτίο σε κάθε καλίμπρα. 
- Μέσο ανάρτησης, με ειδικούς επίπεδους Ιμάντες έλξης με 8 τουλάχιστο 
εσωτερικά ατσάλινα συρματίδια καλυμμένα με πολυουρεθάνη. Η ευκαμψία του 
έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη ακτίνα κάμψης στις τροχαλίες. 
- Συσκευή PULSE στα δύο άκρα του Ειδικού Ιμάντα. Στέλνει έναν παλμό σε κάθε 
ένα συρματίδιο του ειδικού ιμάντα και με την ένδειξη ότι ο παλμός ολοκλήρωσε 
τον κύκλο στην άλλη άκρη, ελέγχει την ακεραιότητά του. Έτσι 24 ώρες το 24ωρο 
γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος του μέσου ανάρτησης. 
- Πίνακας Αυτοματισμών με Νέου τύπου Inverter - Regenerative Drive. Το Re-
Generative drive, να την φάση της πέδησης επιστρέφει στο κτίριο ηλεκτρική 
ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τροφοδοτήσει άλλα συστήματα. 
- Τροχαλίες Εκτροπή στη βάση μηχανής και στα πλαίσια θαλάμου και αντιβάρου, 
διαστάσεων Φ100mm με ρουλμάν κλειστού τύπου. 
- Κιβώτιο ελέγχου Επιθεώρηση (ρεβιζιόν), κουτί σύνδεσης καλωδίων 
(διακλαδωτήρα θαλάμου) 
- Εύκαμπτα καλώδια μεταφοράς εντολών 24κλωνα 
- Εξαρτήματα ανίχνευσης πορείας του θαλάμου. Τοποθέτηση νέων αισθητήρων 
ώστε να δίνουν ανά πάσα 
στιγμή το σημείο που βρίσκεται ο θάλαμος. 
- Ηλεκτρονική συσκευή ζύγισης φορτίου 
- Προσαρμογέας πλαισίων (αντάπτορας). Στο άνω μέρος των πλαισίων θαλάμου 
και αντιβάρου θα προσαρμοστεί μεταλλική βάση που θα αγκαλιάζει το πλαίσιο. 
Στο άνω σημείο θα έχει ειδικές επίπεδες τροχαλίες Φ100mm ώστε επιτευχθεί η 
ανάρτηση 2:1 
- Πλήρη Καλωδίωση φρεατίου, με τετρακαλωδίωση 
- Κομβιοδόχος θαλάμου με νέα μπουτόν και ενδεικτικά 
- Κομβιοδόχες ορόφου με νέα μπουτόν και ενδεικτικά 
- Τοποθέτηση νέας ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ τύπου BUS από ανοξείδωτο χάλυβα 
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ θυρών ορόφου με διπλή μανδάλωση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς 
- ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ με τον αντίστοιχο τανυστή πυθμένα. 
Τα λοιπα στοιχεία (δηλαδή θάλαμος,οδηγοί θαλάμου & αντιβάρων, αντίβαρα, 
πλαίσιο θαλάμου, πλαίσιο αντιβάρου, ολισθητήρες, πόρτες ορόφων, κτλ).__ 
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Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα 
με όλα τα υλικά, μικρούλικα και εργασία για πλήρη αποπεράτωση και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία και για χρήση ΑΜΕΑ. Στο κατ' αποκοπή τίμημα επίσης 
περιλαμβάνονται, οι διάφορες συνδέσεις, η δοκιμή λειτουργίας, η μελέτη και η 
δαπάνη για την έκδοση οριστικού πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης από τον 
φορέα πιστοποίησης (TUV), καθώς επίσης η μελέτη και η δαπάνη για την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας. 
  

ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ:  
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     (17.000,00 €) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.12 
Πλήρης κατασκευή ηλεκτροκίνητου ασθενοφόρου ανελκυστήρα Χωρίς 
Μηχανοστάσιο (MonoSpace). 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 
 
Ήτοι εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα (21 ατόμων - 1,0 m/sec), 
επτά (7) στάσεων, ενδεικτικού τύπου Ecodisk, Gearless όπως ακριβώς φαίνεται 
στα σχέδια στην τεχνική περιγραφή και στην ειδική μελέτη των ανελκυστήρων. 
Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα  με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στη μελέτη. Το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα θα είναι ηλεκτρονικό, στερεάς 
δομής, τύπου VVVF  inverter close loop. 
Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα 
με όλα τα υλικά, μικρούλικα και εργασία για πλήρη αποπεράτωση και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία και για χρήση ΑΜΕΑ, κατά τα λοιπά ως άρθρα λοιπών 
ανελκυστήρων. Στο κατ' αποκοπή τίμημα επίσης περιλαμβάνονται, οι διάφορες 
συνδέσεις, η δοκιμή λειτουργίας, η μελέτη και η δαπάνη για την έκδοση οριστικού 
πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης, από τον φορέα πιστοποίησης (TUV), 
καθώς επίσης η μελέτη και η δαπάνη για την έκδοση της άδειας 
λειτουργίας. 
 
ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ  ΕΥΡΩ: 
ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   (60.000,00 €)  
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