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1111 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση 
δενδρυλλίων περιµέτρου κορµού  
µέχρι 0,25 m

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

καθαριζόµενης 
επιφάνειας (m2)

20.01.01 80,00 4,80 384384384384,,,,00000000

2222 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, 
χωρίς την καθαρή µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη 
γαιώδη-ηµιβραχώδη

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) επί 

ορύγµατος. 
Επιµέτρηση µε λήψη 

διατοµών προ και 
µετά την εκσκαφή.

20.04.01 180,00 19,90 3333....582582582582,,,,00000000

3333 Εκσκαφή χάνδακα για την 
τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος 
ηµιβραχώδες

Κυβ. Μέτρο ΑΤΟΕ 2110 
(ΑΤΗΕ 9302.2)

12,00 14,50 174174174174,,,,00000000

4444 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) 

συµπυκνωµένου 
όγκου. 

20.10 80,00 6,00 480480480480,,,,00000000

5555 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών 
µέσων χωρίς την διάστρωση των 
προϊόντων µετά την εκφόρτωση

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) σε όγκο 

ορύγµατος. 
Επιµέτρηση µε λήψη 

διατοµών προ και 
µετά την εκσκαφή

20.31.02 192,00 4,80 921921921921,,,,60606060

6666 Χειρονακτική διακίνηση 
προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων

Τιµή ανά τόννο και 
δεκάµετρο (ton x 10 

m)

20.40 288,00 5,30 1111....526526526526,,,,40404040

7777 Καθαρή µεταφορά προϊόντων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε 
αυτοκίνητο

Τιµή ανά 
κυβοχιλιόµετρο 
(m3.km) σε όγκο 

ορύγµατος

20.42 1.920,00 0,50 960960960960,,,,00000000

8888 Εξυγιαντικές στρώσεις µε 
θραυστό υλικό λατοµείου

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) 

συµπυκνωµένου 
όγκου. Επιµέτρηση 
µε λήψη διατοµών 
προ και µετά την 

επίχωση. 

20.20 120,00 21,20 2222....544544544544,,,,00000000

9999 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, 
χωρίς την καθαρή µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) επί 

ορύγµατος. 
Επιµέτρηση µε λήψη 

διατοµών προ και 
µετά την εκσκαφή. 

20.02 45,00 4,10 184184184184,,,,50505050

10101010  Καθαιρέσεις πλινθοδοµών Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) 

22.04 25,00 33,20 830830830830,,,,00000000
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πραγµατικού όγκου 
προ της 

καθαιρέσεως. 

11111111 ∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από 
τα προϊόντα καθαιρέσεως

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3)

22.03 20,00 5,30 106106106106,,,,00000000

12121212 Καθαίρεση µεµονωµένων 
στοιχείων κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) 

πραγµατικού όγκου 
προ της 

καθαιρέσεως*

22.15.01 75,00 92,70 6666....952952952952,,,,50505050

13131313 Καθαίρεση µεµονωµένων 
στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεµα 

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3) 

πραγµατικού όγκου 
προ της 

καθαιρέσεως*

22.10.01 32,00 66,20 2222....118118118118,,,,40404040

14141414 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

22.20.02 130,00 6,70 871871871871,,,,00000000

15151515 Καθαίρεση επιχρισµάτων Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφανείας. 

22.23 600,00 6,70 4444....020020020020,,,,00000000

16161616 Καθαίρεση παλαιών επιχρισµάτων 
και υδροβολή

µ2 ΑΡΘΡΟ 01 Εφ. 
Βυζ Αρχ.

28,00 14,00 392392392392,,,,00000000

17171717 ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε 
λιθοδοµές Για οπές επιφανείας 
1,01 m2 έως 1,50 m2 

Τιµή ανά τεµάχιο 
(τεµ). 

22.36.02 1,00 79,40 79797979,,,,40404040

18181818 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωµάτων

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2) ακροτάτου 
περιγράµµατος 
τετραξύλου ή 

πλαισίου 

22.45 60,00 19,90 1111....194194194194,,,,00000000

19191919 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων Για 
µεταλλικά κιγκλιδώµατα 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο 
(kg) αποξηλωθέντων 

στοιχείων βάσει 
ζυγολογίου.

22.65.02 400,00 0,40 160160160160,,,,00000000

20202020 Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων 
ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών 
Με εφαρµογή διαβρωτικών 
χηµικών

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

77.92.02 15,00 3,50 52525252,,,,50505050

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ----ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 27272727....532532532532,,,,30303030

21212121 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών 
σε επιφάνειας από σκυρόδεµα

Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (m)

38.18 18,00 2,30 41414141,,,,40404040

22222222 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) ανεπτυγµένης 

επιφανείας.

38.03 300,00 15,30 4444....590590590590,,,,00000000

23232323 Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος, δοµικά πλέγµατα 
S500s

Τιµή ανά χιλιόγραµµο 
(kg)

38.20.03 1270,00 1,10 1397139713971397,,,,00000000

24242424 Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο 
(kg) κατασκευής

61.05 10.000,00 2,80 28282828....000000000000,,,,00000000

25252525 Χαλύβδινοι οπλισµοί Τιµή ανά χιλιόγραµµο 38.20.02 8.000,00 1,20 9999....600600600600,,,,00000000
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σκυροδέµατος, κατηγορίας S500 
ή S500s

(kg)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΞΥΛΟΤΥΠΟΙΞΥΛΟΤΥΠΟΙΞΥΛΟΤΥΠΟΙΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ----ΟΠΛΙΣΜΟΙΟΠΛΙΣΜΟΙΟΠΛΙΣΜΟΙΟΠΛΙΣΜΟΙ----ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 43434343....628628628628,,,,4444

26262626 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας . Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16.

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3).

32.02.03 15,00 106,00 1111....590590590590,,,,00000000

27272727 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας . Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3).

32.02.04 27,00 127,00 3333....429429429429,,,,00000000

28282828 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας . Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3).

32.02.05 62,00 133,00 8888....246246246246,,,,00000000

29292929 Κατασκευή στρώσεων 
περλιτοδέµατος των 200 kg 
στσιµέντου ανά m3.

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3).

35.04 1,00 127,00 127127127127,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 13131313....392392392392,,,,00000000

30303030 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου 
(δροµικοί τοίχοι)

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφάνειας. 

46.01.02 85,00 20,80 1111....768768768768,,,,00000000

31313131 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm Πάχους 1 (µιάς) 
πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφάνειας. 

46.01.03 25,00 40,30 1111....007007007007,,,,50505050

32323232 Αρµολογήµατα όψεων 
τοιχοδοµών  Αρµολογήµατα 
όψεων πλινθοδοµών παντός 
είδους

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2) όψεως

71.01.04 28,00 19,90 557557557557,,,,20202020

33333333 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή 
σαγρέ

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

71.41 37,00 14,70 543543543543,,,,90909090

34343434 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά 
µε τσιµεντοκονίαµα 

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

71.21 170,00 12,70 2222....159159159159,,,,00000000

35353535 Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ  
Φολιδωτή λάξευση επιφανειών 
αρτιφισιέλ (αχοιβάδα)

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

71.76.01 3,00 9,40 28282828,,,,20202020

36363636 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε 
τσιµεντοκονίαµα

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

71.22 20,00 13,30 266266266266,,,,00000000

37373737 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων 
λόγω ύψους από το δάπεδο 
εργασίας

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

71.71 95,00 0,70 66666666,,,,50505050

38383838 Επιχρίσµατα τραβηχτά 
προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού 
σχεδίου

Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (µµ)

71.81 150,00 9,40 1111....410410410410,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::    ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ----ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 7777....806806806806,,,,30303030

39393939 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου Τιµή ανά 73.16.02 5,00 19,90 99999999,,,,50505050
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Επιστρώσεις πλακών τσιµέντου 
πλευράς άνω των 30 cm

τετραγωνικό µέτρο 
(m2)

40404040 Επιστρώσεις δαπέδων µε 
κεραµικά πλακίδια Επιστρώσεις 
δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

73.33.01 13,00 33,20 431431431431,,,,60606060

41414141 Επιστρώσεις δαπέδων µε 
κεραµικά πλακίδια Επιστρώσεις 
δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

73.33.03 120,00 39,80 4444....776776776776,,,,00000000

42424242 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά 
πλακίδια GROUP 1 Επενδύσεις 
τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

73.34.01 45,00 34,60 1111....557557557557,,,,00000000

43434343 Επιστρώσεις δαπέδων και 
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε 
τρεις στρώσεις Επιστρώσεις 
τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

73.36.01 14,00 18,70 261261261261,,,,80808080

44444444 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  
πορσελάνης 15x15 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

73.26.01 1,00 35,80 35353535,,,,80808080

45454545 Επιστρώσεις δια τοπικού 
χτυπητού πωρόλιθου πάχους 3cm

Τετραγωνικό µέτρο 
(µ²)

ΑΤΟΕ 7311 Σχετ. 
2

136,00 30,00 4444....080080080080,,,,00000000

46464646 Γαρµπιλοδέµατα, Για 
γαρµπιλόδεµα των 200 kg 
τσιµέντου ανά m3

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3).

31.02.01 40,00 92,70 3333....708708708708,,,,00000000

47474747 Κατώφλια και περιζώµατα 
(µπορτούρες) επιστρώσεων από 
µάρµαρο Kατώφλια από µάρµαρο 
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 
cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

75.01.04 9,00 120,00 1111....080080080080,,,,00000000

48484848 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 
εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο 
πάχους 2 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

75.31.02 5,00 101,00 505505505505,,,,00000000

49494949 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 
2,00 m µε µάρµαρο λευκό-
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο 
πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/
µετώπων)

Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (µµ) προσθίας 

ακµής βατήρων

75.41.01 13,00 63,50 825825825825,,,,50505050

50505050 Περιθώρια δώµατος (λούκια) Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (µµ) 

73.47 25,00 8,70 217217217217,,,,50505050

51515151 Αντιολισθητικό ελαστικό 
παρέµβληµα µαρµάρινων 
βαθµίδων

Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (µµ)

73.76 12,00 4,80 57575757,,,,60606060

52525252 Περιθώρια (σοβατεπιά) από 
κεραµικά πλακίδια

Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (µµ) 

73.35 90,00 4,10 369369369369,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ----ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 11118888....004004004004,,,,30303030

53535353 Επιστεγάσεις µε επίπεδα 
κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφάνειας

72.70 12,00 92,70 1111....112112112112,,,,40404040

54545454 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, 
πάχους 15 mm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

78.05.02 8,50 14,00 119119119119,,,,00000000
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55555555 Επένδυση οριζόντιων ή 
κατακόρυφων επιφανειών µε 
φύλλα προοξειδωµένου χαλκού

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφανείας

78.80 8,00 51,80 414414414414,,,,40404040

56565656 Κατασκευή υαλοτοίχων Από 
υαλόπλινθους κοινούς 

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2).

50.01.01 1,00 199,00 199199199199,,,,00000000

57575757 Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά 
µε µεταλλικό σκελετό και  
επένδυση γυψοσανίδας Eπένδυση 
µε γυψοσανίδες ανθυγρές (GKΙ) 
πάχους 12,5 mm, χωρίς 
απαιτήσεις πυραντοχής

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2).

50.05.02 16,00 18,00 288288288288,,,,00000000

58585858 Περσιδωτά προπετάσµατα Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

78.13 27,00 26,50 715715715715,,,,50505050

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ----ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2222....848848848848,,,,30303030

59595959 Μόνωσις οιουδήποτε στοιχείου 
κατασκευής

Μ3 ΑΤΟΕ 7931Σχετ. 9,00 85,67 771771771771,,,,03030303

60606060 Επίστρωση µε ελαστοµερή 
υδρατµοπερατή µεµβράνη

Tιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) καλυπτοµένης 

επιφανείας 

79.10 160,00 10,10 1111....616616616616,,,,00000000

61616161 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 
285 gr/m2

Tιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

79.15.04 40,00 4,30 172172172172,,,,00000000

62626262 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε 
τσιµεντοειδή υλικά

Τιµή ανά χιλιόγραµµο 
(kg) µετρούµενο προ 

της επαλείψεως

79.08 60,00 8,10 486486486486,,,,00000000

63636363 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο Tιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) καλυπτοµένης 

επιφανείας 

79.09 200,00 8,10 1111....620620620620,,,,00000000

64646464 Κατασκευή στρώσεων από 
κυψελωτό κονιόδεµα για την 
µόνωση δωµάτων.

Τιµή ανά κυβικό 
µέτρο (m3)

35.02 6,00 133,00 798798798798,,,,00000000

65656565 Θερµική αποµόνωση οροφών και 
δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης 
πολυστερίνης

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφανείας.

79.45 40,00 10,50 420420420420,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ----ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5555....883883883883,,,,03030303

66666666 Επικαράµωση µε κεραµίδια 
γαλλικού τύπου

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) ανεπτυγµένης 

επιφανείας

72.11 160,00 20,80 3333....328328328328,,,,00000000

67676767 Σανίδωµα στέγης Σανίδωµα 
στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφανείας.

52.80.03 160,00 14,00 2222....240240240240,,,,00000000

68686868 Σκελετός στέγης, για κεραµίδια 
γαλλικού τύπου

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 

επιφανείας.

52.86 160,00 4,80 768768768768,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΟΡΟΦΕΣΟΡΟΦΕΣΟΡΟΦΕΣΟΡΟΦΕΣ----ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 6666....336336336336,,,,00000000

69696969 Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

54.51 7,00 249,00 1111....743743743743,,,,00000000
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70707070 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με 
κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 
cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2). 

54.40.02 8,00 239,00 1111....912912912912,,,,00000000

71717171 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με 
κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 
cm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2). 

54.46.01 6,00 187,00 1111....122122122122,,,,00000000

72727272 Παράθυρα και εξωστόθυρες 
ελληνικού «χωρικού» τύπου

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2). 

54.28 27,00 291,00 7777....857857857857,,,,00000000

73737373 Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή 
τυποποιηµένα

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 
επιφάνειας όψης 

56.23 4,50 265,00 1111....192192192192,,,,50505050

74747474 Ερµάρια κουζίνας τοίχου 
κρεµαστα µή τυποποιηµένα

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 
επιφάνειας όψης 

56.24 4,00 226,00 904904904904,,,,00000000

75757575 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα 
επιφάνειας έως 0,20 m2

Τιµή ανά τεµάχιο 
(τεµ) 

56.11 5,00 33,20 166166166166,,,,00000000

76767676 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα 
τύπου DUROPAL

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
(m2) πραγµατικής 
επιφάνειας όψης

56.21 3,00 24,00 72727272,,,,00000000

77777777 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή 
µεταλλικού σκελετού, διαφανείς 
πάχους 3,0 mm

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

76.01.01 5,00 18,70 93939393,,,,50505050

78787878 Ανακλαστικοί υαλοπίνακες διπλοί 
θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί, 
συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

76.27.01 22,00 50,30 1111....106106106106,,,,60606060

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 16161616....168168168168,,,,60606060

79797979 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων 
γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες 
γαλβανισµένοι Φ 2 ’’

Τιµή ανά τρέχον 
µέτρο (µµ) 

τοποθετηθέντος 
σωλήνα.

64.26.03 3,00 12,70 38383838,,,,10101010

80808080 Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο 
χάλυβα

Τιµή ανά χιλιόγραµµο 
(kg) τοποθετηθέντος 

κιγκλιδώµατος

64.17 40,00 9,20 368368368368,,,,00000000

81818181 Χρωµατισµοί εσωτερικών 
επιφανειών  επιχρισµάτων µε  
χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωµάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

77.80.01 385,00 9,80 3333....773773773773,,,,00000000

82828282 Χρωµατισµοί εξωτερικών 
επιφανειών επιχρισµάτων µε  
χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωµάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

77.80.02 220,00 11,60 2222....552552552552,,,,00000000

83838383 Χρωµατισµοί επιφανειών 
γυψοσανίδων µε πλαστικό χρώµα 
Χωρίς σπατουλάρισµα της 
γυψοσανίδας

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

77.84.01 8,00 9,80 78787878,,,,40404040

84848484 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων 
επιφανειών

Τιµή ανά 
τετραγωνικό µέτρο 

(m2)

77.54 96,00 7,00 672672672672,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::    ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ----ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 7777....481481481481,,,,50505050
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85858585 Νεροχύτης χαλύβδινος, 
ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 
cm δύο σκαφών ∆ιαστάσεων 
περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 
1,80 m 

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8165.2.1 1,00 222,68 222222222222,,,,68686868

86868686 Σιφώνι νεροχύτου από 
πολυαιθυλένιο δύο σκαφών  

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8166.2 1,00 47,43 47474747,,,,43434343

87878787 Αναµικτήρας (µπαταρία)νεροχύτη 
Φ1/2 ins

τεµάχιο ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 
8141.3.2 ΝΕ)

1,00 64,01 64646464,,,,01010101

88888888 Νιπτήρας πορσελάνης   πλήρης. 
∆ιαστάσεων  35*43 cm

τεµάχιο ΗΛΜ 14 (8160.2 
σχετ.)

1,00 92,17 92929292,,,,17171717

89898989 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - 
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος 
σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins 

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8141.2.2 1,00 50,36 50505050,,,,36363636

90909090 Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη καθήµενου τύπου

ΤΕΜ. ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 
8151.2

2,00 184,90 369369369369,,,,80808080

91919191 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό Τεµ ΗΛΜ 18 (8179.2) 2,00 20,70 41414141,,,,40404040

92929292 σετ W.C.για 'ατοµα µε ειδικές 
ανάγκες

ΤΕΜ ΗΛΜ 15 σχ 1,00 1.200,00 1111....200200200200,,,,00000000

93939393 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε 
εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 
100 mm

τεµ ΑΤΗΕ Ν8029.3 2,00 65,52 131131131131,,,,04040404

94949494 Καθρέπτης τοίχου Τεµ ΗΛΜ 14 (8168.2) 1,00 85,60 85858585,,,,60606060

95959595 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης 
πορσελάνης - µήκους 0,60 cm  

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8169.1.2 1,00 17,59 17171717,,,,59595959

96969696 ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες 
Επιχρωµιωµένο

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8174 2,00 31,70 63636363,,,,40404040

97979797 Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, 
από πορσελάνη Απλό 

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8175.1 4,00 11,61 46464646,,,,44444444

98989898 Χαρτοθήκη πλήρης 
επιχρωµιωµένη απλή 

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8178.1.1 2,00 9,15 18181818,,,,30303030

99999999 Χρωµέ βουρτσάκι καθαρισµού 
(πιγκάλ) και καλαθάκι αχρήστων 
λεκάνης αποχωρητηρίου   

ΤΕΜ ΗΛΜ 13 3,00 33,60 100100100100,,,,80808080

100100100100 Καπέλο σωλήνα εξαερισµού Τεµ. ΗΛΜ 13 Σχετ. 1 1,00 6,31 6666,,,,31313131

101101101101 Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 40 mm 

µ.µ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 10,00 13,85 138138138138,,,,50505050

102102102102 Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 50 mm 

µ.µ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 25,00 14,38 359359359359,,,,50505050

103103103103 Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 
Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 100 
mm 

µ.µ. ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 15,00 25,07 376376376376,,,,05050505

104104104104 Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από P.V.C. σειράς 
41 εσωτ. διαµέτρου Φ 125 mm

µ.µ. ΑΤΗΕ 
Ν8043.1.9ΣΧΕΤ

35,00 27,53 963963963963,,,,55555555
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105105105105 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 30cm 
X 30cm και βάθος έως 0,50 m 

ΤΕΜ ΑΤΗΕ 8066.1.3 1,00 116,75 116116116116,,,,75757575

106106106106 Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά  Kg ΑΤΗΕ 8072 1,00 3,59 3333,,,,59595959

107107107107 Βαλβίδα αντεπίστροφη Φ125 Τεµ ΗΛΜ 84 (Α10125) 1,00 143,51 143143143143,,,,51515151

108108108108 Υποβρύχια αντλία λυµµάτων ΤΕΜ. ΗΛΜ 22 1,00 490,00 490490490490,,,,00000000

109109109109 Στεγανός βόθρος τεµ ΑΤΗΕ8160.2σχ2 1,00 500,00 500500500500,,,,00000000

110110110110 παροχή αποχέτευσης ΤΕΜ ΗΛΜ10 ΑΤΗΕ 
Ν8066.Υ∆Ρ.3

1,00 67,50 67676767,,,,50505050

111111111111 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΩΝ

τεµ ΗΛΜ 110 (3) 1,00 587,00 587587587587,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 6666....303303303303,,,,28282828

112112112112 Θερµοσίφων ηλεκτρικός 20 
λίτρων

ΤΕΜ ΗΛΜ 24 1,00 145,00 145145145145,,,,00000000

113113113113 ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. ∆ιαµέτρου 
25 mm πάχους τοιχώµατος 4,2 
mm

m ΑΤΗΕ Ν8041.6.1 55,00 8,20 451451451451,,,,00000000

114114114114 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης διαστ 
40 Χ 40cm 

τεµ. ΗΛΜ 10 ΣΧΤ 
ΑΤΗΕ8066 

(40Χ40)

3,00 155,50 466466466466,,,,50505050

115115115115 Εξαεριστήρες ελικοειδείς τοίχου 
ή αξονικοί µε δ.ε.1.728m3/h, 
1.100m3/h, 220m3/h, 120m3/h

Τεµ. HΛΜ 39 (ΑΤΗΕ 
8559.1.1 Σχετ.)

1,00 157,14 157157157157,,,,14141414

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ----Υ∆ΡΕΥΣΗΥ∆ΡΕΥΣΗΥ∆ΡΕΥΣΗΥ∆ΡΕΥΣΗ 1111....219219219219,,,,64646464

116116116116 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου 
Pa φορητός γοµώσεως 6kg

Τεµ ΗΛΜ 19 
(8201.1.2)

6,00 47,51 285285285285,,,,06060606

117117117117 Πυροσβεστήρας τύπου Co2, 
γοµώσεως 6 kg.

Τεµ. ΗΛΜ 19 (8202.2) 1,00 79,81 79797979,,,,81818181

118118118118 Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα, τύπου 
"EXIT" ή και µε βέλος πορείας

Τεµ. ΗΛΜ 59 (8984) 5,00 56,31 281281281281,,,,55555555

119119119119 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών ΤΕΜ ΗΛΜ 36 (4Ζ) 1,00 260,00 260260260260,,,,00000000

120120120120 Φαροσειρηνα συναγερµού ΤΕΜ ΗΛΜ 49 (Π) 1,00 48,45 48484848,,,,45454545

121121121121 Ανιχνευτής καπνού ιονισµού ή 
Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής

τεµ ΗΛΜ 62 (Θ1) 12,00 64,75 777777777777,,,,00000000

122122122122 Κοµβίο συναγερµού τεµ. ΗΛΜ 62 (ΗΛΜ 
Ν66)

4,00 44,97 179179179179,,,,88888888

123123123123 Φωτιστικό σώµα  για  λάµπες  
φθορισµού, 4*40 Watt

Τεµ ΗΛΜ 59 
(8973.1.7)

4,00 98,40 393393393393,,,,60606060

124124124124 Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για 
εµφανή τοποθέτηση µε 
λαµπτήρες φθορισµού 1χ58W 

ΤΕΜ  ΗΛΜ 59 ΣχΑΤΗΕ 
8983 .1

5,00 52,89 264264264264,,,,45454545

125125125125 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  Τριπολικό 
∆ιατοµής:   3 Χ 1,5 mm2

µέτρο ΗΛΜ 46 ΑΤΗΕ 
8766.3.1

390,00 3,20 1111....248248248248,,,,00000000

126126126126 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ. Τριπολικό. 
∆ιατοµής: 3 x 2,5 mm2.

µέτρο ΗΛΜ 46 (ΑΤΗΕ 
8766.3.2)

350,00 4,15 1111....452452452452,,,,50505050
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127127127127 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό 
∆ιατοµής:   3 Χ 6 mm2 

µέτρο ΗΛΜ 46 ΑΤΗΕ 
8766.3.4

5,00 6,10 30303030,,,,50505050

128128128128 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό 
∆ιατοµής:   5 Χ 1,5 mm2 

µέτρο ΗΛΜ 46  ΑΤΗΕ 
8766.5.1

5,00 4,70 23232323,,,,50505050

129129129129 Καλώδιο σύνδεσης ΝΥΥ 4 Χ 1.5 µµ ΗΛΜ 102 (4Χ1.5) 80,00 0,90 72727272,,,,00000000

130130130130 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, 
διατοµής 5x10mm²

µ ΗΛΜ 102  ATHE 
8773.6.5

15,00 12,45 186186186186,,,,75757575

131131131131 Καλώδιο τύπου UTP 5 µέτρο ΗΛΜ 62 (ΗΛΜ 
Ν61.5)

40,00 3,17 126126126126,,,,80808080

132132132132 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστκός DUROFLEX φ13,5 

µέτρο ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 
Ν8732.1.2)

350,00 3,57 1111....249249249249,,,,50505050

133133133133 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστκός DUROFLEX φ16

τεµ. ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 
Ν8732.1.3)

650,00 3,70 2222....405405405405,,,,00000000

134134134134 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 13,5

ΜΜ ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 
8732.2.2ΣΧ

50,00 2,07 103103103103,,,,50505050

135135135135 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 16

ΜΜ ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 
8732.2.3ΣΧ)

70,00 3,54 247247247247,,,,80808080

136136136136 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών 
πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 23

ΜΜ ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 
8732.2.4 ΣΧ Φ23)

55,00 4,13 227227227227,,,,15151515

137137137137 Πλαστικό κουτί διακλάδωσης 
διαµέτρου έως Φ75mm ή 
τετράγωνο διαστάσεων έως 
100x100mm

Τεµάχιο ΗΛΜ 041 ΣΧΕΤ6 45,00 4,80 216216216216,,,,00000000

138138138138 Ρευµατοδότης τριφασικός 
5πολικός  16Α.

Τεµ. HΛΜ 49(ΑΤΗΕ 
8826 ΣΧ.)

1,00 9,60 9999,,,,60606060

139139139139 Ρευµατοδότης χωνευτός, 
SCHUKO, Εντάσεως 16 Α

ΤΕΜ. ΗΛΜ 49 ΣΧΕΤ 
ΑΤΗΕ 8826.3.2

11,00 7,85 86868686,,,,35353535

140140140140 ∆ιακόπτης ενδ.τύπου mosaic της 
LEGRAND κοµιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ σε κανάλι ή επίτοιχος

ΤΕΜ ΗΛΜ 49ΣχΑΤΗΕ 
8801.1.4 

5,00 12,91 64646464,,,,55555555

141141141141 Κανάλι πλαστικό για τη διέλευση 
ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 
100χ34 

Μ.Μ ΗΛΜ 41 (ΣΧ2) 30,00 15,20 456456456456,,,,00000000

142142142142 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, 
τεσσάρων σειρών πλήρης µε τα 
όργανά του

ΤΕΜ. ΗΛΜ 52 (Π 4Σ) 1,00 600,00 600600600600,,,,00000000

143143143143  Ηλεκτρικός πίνακας ενδεικτικού 
τύπου Legrand τριφασικός ΙΡ44

ΤΕΜ ΗΛΜ 52 1,00 390,89 390390390390,,,,89898989

144144144144 Φρεάτιο επισκευής υπογείων 
καλωδίων

ΤΕΜ ΑΤΟΕ 8213 (30 χ 
40 χ 70)

2,00 44,02 88888888,,,,04040404

145145145145 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 
µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins 
Πάχους 3,65 mm

µ.µ. ΑΤΗΕ 8036.7 50,00 37,23 1111....861861861861,,,,50505050

146146146146 Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος ΤΕΜ ΗΛΜ 101ΣΧ 4,00 50,00 200200200200,,,,00000000

147147147147 Τοποθέτηση και συνδεση 
φωτιστικού

Τεµ. ΗΛΜ 101 ΣΧ2 2,00 115,00 230230230230,,,,00000000

148148148148 Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ ΤΕΜ ΑΤΗΕ 9347   ΗΛΜ 
52

1,00 485,00 485485485485,,,,00000000
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149149149149 Τριγωνική γείωση Τεµ ΗΛΜ 5 (200-220) 1,00 290,00 290290290290,,,,00000000

150150150150 Πρίζα ΟΤΕ χωνευτή ενδεικτικού 
τύπου LEGRAND Mosaic ή 
ισοδυνάµου

ΤΕΜ ΗΛΜ 49 2,00 20,50 41414141,,,,00000000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ::::ΙΣΧΥΡΑΙΣΧΥΡΑΙΣΧΥΡΑΙΣΧΥΡΑ 14141414....961961961961,,,,73737373

171171171171....565565565565,,,,38383838

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (. (. (. (ΕΟΕΟΕΟΕΟ++++ΕΕΕΕΕΕΕΕ))))    28282828%%%%:::: 48484848....038038038038,,,,31313131

ΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑΑΘΡΟΙΣΜΑ:::: 219219219219....603603603603,,,,69696969

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ     ((((15151515% )% )% )% ):::: 32323232....940940940940,,,,55555555

∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ::::    252252252252....544544544544,,,,24242424
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ::::    2222....800800800800,,,,00000000

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ:::: 255255255255....344344344344,,,,24242424

∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ∆ΙΑΦ....    &&&&    ΦΠΑΦΠΑΦΠΑΦΠΑ    19191919%:%:%:%: 48484848....515515515515,,,,41414141

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ ΙΣΥΝΟΛΟ Ι :::: 303303303303....859859859859,,,,65656565

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 303303303303....859859859859,,,,65656565

                           

22..  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ

1 Φωτιστικό κορυφής ιστού, 
στεγανό (ΙΡ66), µε ειδική 
αντιθαµβωτική διαταξη κι έναν 
λαµπτηρα αλογονου µεταλλου, 
100W χρωµα γραφιτης

τεµ 4,00 335,00 1111....340340340340,,,,00000000

2 Ιστός κυλινδρικης διατοµης Φ120 
υψους 3,1µ, µε τα αγκυρια 
τοποθετησης, χρωµατος γραφιτη

τεµ 2,00 630,00 1111....260260260260,,,,00000000

3 Εξαρτηµα από αλουµινιο για την 
τοποθετηση του βραχιονα

τεµ 2,00 125,00 250250250250,,,,00000000

4 Βραχιονας αλουµινιου τεµ 4,00 95,00 380380380380,,,,00000000

5 Εξαρτηµα από αλουµινιο για την 
τοποθετηση του φωτιστικου

τεµ 4,00 30,00 120120120120,,,,00000000

6 Φωτιστικο αναρτωµενης 
τοποθετησης τύπου καµπάνας 
στεγανο µε ανταυγαστηρα 
αλουµινιου κι έναν λαµπτηρα 
αλογονου µεταλλου 70W 

τεµ 16,00 360,00 5555....760760760760,,,,00000000

7 Φωτιστικο αναρτωµενης 
τοποθετησης αµεσου - εµµεσου 
φωτισµου µε διαχυτη από 
πλεξιγκλας και 4 λαµπτηρες 
φθορισµου Τ5 54W 

τεµ 4,00 500,00 2222....000000000000,,,,00000000

8 Φωτιστικό επιτοιχης 
τοποθετησης, στεγανο, (2way) 

τεµ 2,00 540,00 1111....080080080080,,,,00000000

9 Φωτιστικό ενδοδαπέδιας 
τοποθέτησης µε Electronic Ballast 
και ΙΡ68 FAST CONNECTOR. Με 
λαµπτηρα  HIT-TC CRI 20W 240V 
/ 8º

τεµ 10,00 600,00 6666....000000000000,,,,00000000

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 18181818....190190190190,,,,00000000
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0000,,,,00000000 3333....456456456456,,,,10101010 ΦΠΑ 19191919% 3333....456456456456,,,,10101010

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 21212121....646646646646,,,,00000000

       

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 325325325325....505505505505,,,,65656565
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Λ. Χερσονήσου 06/04/2009
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Χερσονήσου
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Λ. Χερσονήσου  06/04/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία
Τζαγκαράκη Στεφανία

Υφαντή Σοφία



-1-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ 
ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΚΤΑΣΗ
Προϋπολογισµός: 325.505,65 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

    

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο συγγραφής

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ του ∆ήµου Χερσονήσου.

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

� Του 28/80 Π.∆/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση µελετών, τις προµήθειες και τις 
αρµοδιότητες των αποφαινόµενων οργάνων.
� Του Ν. 1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει µετά την 
τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94.
� Του Π.∆. 609/85 «Κατασκευή δηµόσιων έργων»
� Του Π.∆. 472/85
� Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
� Των Π.∆. 368/94, 286/94 και 85/94
� Του Π.∆. 171/87 περί αποφαινόµενων οργάνων και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που 
εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84)
� Του Π.∆. 410/95 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231)
� Του Π.∆. 23/93 & 85/95 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα 
προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 334/00
� Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισµός του συντελεστή “ρ” για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, όπως συµπληρώθηκαν µε εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
� Του Π.∆. 218/99
� Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους
� Των εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α. που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.

Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του έργου 
τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α., που αναφέρονται στην 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιµολόγιο.

Άρθρο 4ο - Συµβατικά στοιχεία

Συµβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι :
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1) Η παρούσα διακήρυξη, 
2) το τιµολόγιο µελέτης 
3) ο προϋπολογισµός µελέτης, 
4) ο προϋπολογισµός προσφοράς 
5) η Ε.Σ.Υ. 
6) η Γ.Σ.Υ. 
7) οι τεχνικές προδιαγραφές, 
8) η τεχνική περιγραφή του έργου, 
9) Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 
10) το χρονοδιάγραµµα έργου 
11) τα τεχνικού περιεχοµένου στοιχεία – διαγράµµατα, 
12) τα σχέδια µελέτης και 
13) οι ισχύουσες αναλύσεις τιµών και περιγραφικά τιµολόγια των διαφόρων κατηγοριών 
έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων στην περίπτωση ανάγκης σύνταξης πρωτοκόλλου 
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν συµβατικές τιµές για 
παρόµοιες ανάλογες εργασίες. 

Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσµία αποπεράτωσης

Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.

Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως

α) Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη µελέτη - αν περιέχεται 
- παρέχει ενδεικτικά την πρόοδο των επί µέρους εργασιών µέσα στην συνολική προθεσµία 
αποπεράτωσης αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την 
διακήρυξη. Η υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του διαγράµµατος αυτού, εφ' όσον 
προ της ενάρξεως των εργασιών υποβληθεί αίτηση του αναδόχου και δεν συνεπάγεται 
παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως του όλου έργου.

β) Όταν δεν έχει συνταχθεί χρονοδιάγραµµα της εκτέλεσης του όλου έργου, οι 
τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης των επί µέρους εργασιών, καθορίζονται από την υπηρεσία 
µε πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.

γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και µηχανικά 
µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε ηµέρες αργίας αν 
αυτό απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη 
αποζηµίωση γι' αυτό. Η υπηρεσία µπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να 
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν 
κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.

δ) Εάν ο ανάδοχος δεν περατώσει τις εργασίες στα όρια της προθεσµίας που ορίζει το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.∆/τος 609/85.

ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών. Το ηµερολόγιο υπογράφεται καθηµερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της 
υπηρεσίας στις επί τόπου επισκέψεις.

Άρθρο 7ο - Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρωσης περαιωµένων εργασιών. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνο 
εκτέλεση κάθε εργασίας.

Έτσι σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από 
ηµεραργίες µε οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
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β) Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού 
(εργοδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι 
εργάτες) για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές 
παροχές κ.λ.π.
γ) Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασίας περιλαµβανοµένων των 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών αυτών µε οποιοδήποτε µέσο, από τον τόπο παραγωγής 
ή προµήθειας έως τον τόπο των έργων.
δ) Οι δαπάνες για ενδεχόµενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζηµιώσεις για 
την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και 
υλικών.
στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται συγκεκριµένα, αλλά απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιµή του τιµολογίου.

Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως 
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως προς 
τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών µετά 
την συµµετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισµό.

Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου

Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.∆/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και όφελος 
αναδόχου και καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται µε τις τιµές του 
τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων. Σ' αυτό το ποσοστό περιλαµβάνονται:

α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι 
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, 
θέρµανση κ.λ.π.)
γ) Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων.
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες κάθε 
είδους επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών εν 
γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και 
κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους.
ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης των προϊόντων σε 
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία.
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, 
έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούµενη 
για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις κείµενες διατάξεις, 
καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
θ) Το όφελος του αναδόχου.

Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - ∆είγµατα

Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων 
τεχνικών προδιαγραφών.
∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν. Υλικά και 
άλλα είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα. 
Τα απαραίτητα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της 
χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα δείγµατα θα 
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών.

Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών

Εφαρµόζονται µε ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το τιµολόγιο και η 
συγγραφή υποχρεώσεων. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να 
µετρούνται µε κιτία ορισµένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες .
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Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισµός 

Ο µηχανικός εξοπλισµός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να καθορίζεται κάθε 
φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός ή διατίθεται από τον 
ανάδοχο ή εξασφαλίζεται µε φροντίδα και έξοδα δικά του. Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει 
καµία υποχρέωση ή ευθύνη γι' αυτά.

Άρθρο 12ο - Ατυχήµατα και ζηµιές

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούνται να 
ασφαλίσουν σ' αυτό το προσωπικό τους.
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισµένο στο 
Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να 
ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το ∆ηµόσιο ασφαλιστική εταιρεία.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά 
εργαζοµένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης µε 
αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και µε αποζηµιώσεις 
για ζηµιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα µεταφορικά του µέσα σε ξένη 
ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή 
έργα.

Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που 
ισχύουν την ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού. Υποχρεούται να πληρώνει το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, τα δώρα και τα επιδόµατα που ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ηµερών υποχρεωτικής αργίας και 
άδειας.
Εάν µετά την ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται 
αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου προσθέτοντας ή αφαιρώντας το ποσόν 
που πραγµατικά πληρώθηκε ή εξοικονοµήθηκε.

Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου

Ο εργολάβος που µειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 
του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των µερών 
αυτού, τις απαραίτητες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση 
των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την 
ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, καιρικές συνθήκες, την 
κατάσταση των ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες 
ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των 
έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τη σύµβαση στην οποία υποχρεούται να 
συµµορφωθεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και µέσων - Προστασία 
βλάστησης

α) Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του 
υλικά και µέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας 
εκτελούνται υπ' αυτού, σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα φύλαξης, προστασίας ή 
διατήρησης, τα λαµβάνει ο εργοδότης και καταλογίζει τις δαπάνες σε βάρος του αναδόχου.
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης και προστασίας κάθε 
είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε να 
προλαµβάνονται ζηµιές σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµιές που προκλήθηκαν 
από αµέλειες του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως απ' αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση 
γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις 
καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, 
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θάµνων και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
δ) Ο ανάδοχος οφείλει να προστατεύει από ρυπάνσεις το περιβάλλον και να φροντίζει 
για την αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αµέλεια ή έλλειψη 
απαραιτήτων µέτρων κατά την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχηµάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της 
κυκλοφορίας

Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι 
νόµοι, λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, ως 
και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς.
Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγµατα σε κατοικηµένους χώρους 
επιπροσθέτως, επισηµαίνονται µε φώτα τη νύχτα.
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικές µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.

Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης

Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τµήµατος του έργου που 
περατώθηκε µερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε 
εργασίας µη σύµφωνης προς τη σύµβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση προκαλέσει 
καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από 
τον εργοδότη προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον 
ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες αυτές που πραγµατικά 
δικαιολογούνται.

Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές επί του εδάφους

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρµογή των εγκεκριµένων 
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, µε οδηγίες της 
υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Οι δαπάνες των 
ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µε βάση την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί µπροστά σε αντιπρόσωπο της 
Υπηρεσίας, στην εφαρµογή της µελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλώσεις και στις 
χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των συµπληρωµατικών 
στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρµογή και συµπλήρωση των εγκεκριµένων 
στοιχείων της µελέτης καθώς και στη σήµανση της περιοχής, που καταλαµβάνεται από το 
έργο.

Άρθρο 19ο - Απαλλοτριώσεις

Οι απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται µε φροντίδα του 
εργοδότη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι αποζηµιώσεις που 
θα οριστούν τελικά σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του έργου λόγω 
απαλλοτριώσεων και όχι λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, ο εργοδότης εκτός του να δώσει 
ανάλογη παράταση προθεσµίας, καµία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση για αποζηµίωση έχει, 
έναντι του αναδόχου.

Άρθρο 20ο - Κρατήσεις

Σχετική εγκύκλιος υπ' αριθµ. 29417/85/1967.
Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού:

α) 2% ΤΑ∆ΚΥ,
β) 1% ΤΥ∆Κ,
γ) 1% ΤΠΕ∆Ε,
δ) 1% ΤΣΜΕ∆Ε,
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ε) 0,2% ΤΣΜΕ∆Ε,
στ) 0,5 % ΕΜΠ,
ζ) 0,2% ΤΕΕ,
η) 0,6% ΤΣΜΕ∆Ε.

Β΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ο ανάδοχος υπόκειται 
µόνον στις επιβαρύνσεις µε τα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (η) καθώς και στις ασφαλιστικές 
εισφορές.

Άρθρο 21ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός

Θα εκδοθεί βάσεις των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και 
της σχετικής εγκριτικής απόφασης της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασµού, 
αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν.

Προ της θεώρησης του λογαριασµού αυτού θα προσκοµίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του 
αρµοδίου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές µε την εκτέλεση του 
έργου ασφαλιστικές εισφορές.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 06/04/2009

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  06/04/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία, Τζαγκαράκη 
Στεφανία, Υφαντή Σοφία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ 
ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΚΤΑΣΗ
Προϋπολογισµός: 325.505,65 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΜΜΜ   ΟΟΟ   ΛΛΛ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΟΟΟ      ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   ΣΣΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1.  Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας 
και που ισχύουν ενιαίες για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη 
έργου, ανεξάρτητα απο τη θέση και την έκταση αυτών, περιλαµβάνονται:
α) Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου της επικεφαλίδας, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών 
και σχεδίων, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου.
β) Κάθε δαπάνη γενικώς, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκτέλεση της µονάδος κάθε εργασίας. 
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και 
τη δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ή όχι µηχανικών µέσων.

2. Ειδικότερα στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
Α) Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαιρέτως των απαραίτητων για τα έργα υλικών, 
ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών, µαζί µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις και κάθε φύσεως διακινήσεις µέχρι την πλήρη ενσωµάτωση τους .
Β) Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ κ.λ.π., δώρων 
εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λ.π. όλου του ειδικευµένου και µη, προσωπικού γραφείων 
εργοταξίου και µηχανοτεχνιτών συνεργείου εργοταξίου, εργατοτεχνιτών, χειριστών 
µηχανηµάτων κ.λ.π.
Γ) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για τα έργα µηχανηµάτων δηλ. τα µισθώµατα, 
η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση αυτών, η λόγω απόσβευσης επιβάρυνση, η επισκευή 
και συντήρηση, οι ηµεραργίες απο οποιαδήποτε αιτία, η παραλαβή, η µεταφορά επι τόπου 
και επιστροφή τούτων, οι άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα κ.λ.π.
∆) Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, µέχρι τη θέση που θα 
χρησιµοποιηθούν, τα υλικά γενικά λατοµείων, ορυχείων κ.λ.π.
Ε) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, οι οποίες προέρχονται 
απο αγωγούς κοινής ωφέλειας ή παρεµβάσεις των οργανισµών ή εταιρειών κοινής ωφέλειας 
λόγω των υφιστάµενων συνθηκών κυκλοφορίας και εµποδίων ή δυσχερειών που 
δηµιουργούνται απο αυτές καθώς και λόγω της µειωµένης απόδοσης των µηχανηµάτων και 
εργοτεχνιτών.
ΣΤ) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών 
µέτρων ασφαλείας για την µη παρεµπόδιση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 
άλλων µέσων για τη µετακίνηση του κοινού γενικά.
Ζ) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών, προσωρινών 
γεφυρώσεων σκαµµάτων µε πλάτος µικρότερο απο 4,00 µ.
Η) Οι δαπάνες ξύλινων και µεταλλικών περιφραγµάτων κινητών ή όχι, οι δαπάνες 
µεταφοράς, προσέγγισης και αποµάκρυνσης αυτών καθώς και οι δαπάνες για την 
καθηµερινή κάλυψη σκαµµάτων µε σιδηρά φύλλα λαµαρινών (όπου τούτο απαιτείται) για 
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων καθώς και ξύλινων κατασκευών 
αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων για την προστασία της κυκλοφορίας .
Θ) Οι δαπάνες για τις αναγκαίες τοµές ή οπές στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων 
αγωγών ή τεχνικών έργων, για τις συνδέσεις των αγωγών.
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Ι) Οι δαπάνες για εργαστηριακούς ελέγχους ή δοκιµές όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε 
τα σχετικά άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των προηγουµένων της δηµοπρασίας, εγκυκλίων και διαταγών.
ΙΑ) Οι κάθε είδους δαπάνες για τις χαράξεις, πασσαλώσεις, χωροσταθµήσεις, λήψεις 
διατοµών, εγκαταστάσεις υψοµετρικών αφετηριών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, 
καταµετρήσεις και επιµετρήσεις γενικά, οριζοντιογραφικές απεικονήσεις των αγωγών σε 
πινακίδες 1:500.
ΙΒ) Οι δαπάνες ενηµερώσεως και εξασφαλίσεως, µε σήµατα σύµφωνα µε τα ισχύοντα και 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της κυκλοφορίας και του κοινού, απο κάθε κίνδυνο µε σήµανση 
ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου του εργοταξίου του αναδόχου και οι δαπάνες 
αποκοµιδής αυτών, όταν πλέον δεν χρειάζονται.
ΙΓ) Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων και συντάξεως, µελετών µικρών τεχνικών έργων κατά τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ι∆) Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για κάθε φύσεως ασφαλτικές επιστρώσεις πάνω σε 
αυτές (παλιές ή νέες επιφάνειες), όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, 
αποµάκρυνση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται απο τις ανωτέρω εργασίες .
ΙΕ) Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, θέρµανσης κ.λ.π. της 
ασφάλτου απο τη θέση παραγωγής στη θέση ενσωµατώσεως.

3. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου 
καθώς και για όφελος αυτού, δηλ. για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σηµάνσεως 
εργοταξίων και για κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τόκους των 
κεφαλαίων, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις πρόσθετες 
δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε φύσεως κατά την εκτέλεση κ.λ.π. και γενικά 
τα επισφαλή έξοδα λόγω κάθε είδους δυσχερειών που έχουν προβλεφθεί ή απρόβλεπτων. 
Το ποσοστό αυτό (28% ή 18%) είναι ενιαίο για όλες γενικά τις εργασίες και σε οποιαδήποτε 
θέση των έργων και δεν περιλαµβάνεται στις τιµές εφαρµογής του Τιµολογίου αυτού.

4. Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια ή 
αυτές που αναφέρονται στα αρµόδια εγκεκριµένα τακτοποιητικά σχέδια. Εν πάση 
περιπτώσει, οι συµβατικές διατοµές σκαµµάτων αγωγών καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
σωληνωτών ή χυτών αγωγών.

5. Ως συµβατικά πλάτη θεµελίων τεχνικών έργων θα λαµβάνονται στα καθοριζόµενα απο 
την ΠΤΠ Τα-50.

6. Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν κατα τις Κυριακές, αργίες γενικά και νυχτερινές ώρες 
που υπολογίζονται απο της 20ής ώρας µέχρι της 6ης ώρας της εποµένης, για να τηρηθούν οι 
συµβατικές τµηµατικές προθεσµίες, ο ανάδοχος θα πληρωθεί µε τις συµβατικές τιµές του 
Τιµολογίου. Για την σύνταξη νέων τιµών µονάδας, ως τιµές ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών, 
υλικών, µισθωµάτων µηχανηµάτων κ.λ.π. θα ισχύσουν αυτές που θα καθοριστούν απο την 
αρµόδια Ειδική Επιτροπή ∆ιακύµανσης Τιµών για το εξάµηνο που θα γίνει η δηµοπρασία, 
µαζί µε το νόµιµο ποσοστό προσαύξησης για εισφορές.
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Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ 
ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΚΤΑΣΗ
Προϋπολογισµός: 325.505,65 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

          Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς 
όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας 
το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των 
ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.
Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα 
∆ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται 
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.
2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆. 
171/1987, Π.∆. 286/1994, Π.∆. 305/1996, Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της 
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου
3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε 
σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές 
υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου."
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και 
συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και 
αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν 
συµβατική υποχρέωσή του.

ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά
Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία 
ώς και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να  διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα 
ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές 
του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω 
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αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων.
Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις 
συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10 του Ν. 1418/1984.
Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από 
υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση  (ειδική) επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες (παρ.9 του άρθρου 36 Π.∆.609/1985).
Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985.
Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 
609/1985 και το Π.∆. 171/1987.

ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04.
7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη 
επαύξηση του ποσού της σύµβασης.
7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 
πληρωµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου
Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.∆. 
609/1985 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις
9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις 
για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία αφού υπογράψει µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο.
9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από 
την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της.
Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985.

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την 
διάρκεια των εργασιών. 
10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και 
απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον 
ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 
10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που 
θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις 
Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 171/87.
Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του Ν.2372/96, του 
Ν.2539/97 και του Ν.2576/98
∆) Τον ∆.Κ.Κ.
Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. 
που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά. 
ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της ∆/
σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί.
Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για 
την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ 
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από τις 17.10.97
Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που έχει καθορίσει 
η Υπηρεσία µε το 21203/5-11-1998 έγγραφο της. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι
12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 28% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές 
του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
12.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Εσοδα και οι πληρωµές του ανάδοχου θα 
υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός
Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.∆. 
609/1985 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και 
σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα 
κατασκευής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, 
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα 
υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου.
Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από 
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται
Εφόσον το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη 
στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
βρει και να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την 
κατασκευή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες.
Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο.
Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια 
χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.) των δανείων 
υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των 
πηγών λήψεως που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία 
εργολαβίες κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη 
του ∆ηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει νέους δρόµους 
για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των δρόµων προσπελάσεως των πηγών που θα 
χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, 
µηχανηµάτων κ.λ.π.
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/1985 να 
υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές 
προθεσµίες:
συνολική προθεσµία περαίωσης εργασιών 9 µήνες

ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή 
του
18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση 
µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται 
από διάφορες αιτίες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του έργου 
µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή. 
18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε 
που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/1985. Γενικά 
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ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή.
18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων 
συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, 
οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), 
πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται 
σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει 
εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη 
σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων 
εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%. 
Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων 
κανονίζονται Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 402/96.
- Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/
0/12/γ34-Ω/20-10-1975 απόφαση του ΥΠ.∆.Ε. 
- Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
Ε7/1253/155/16-1-1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό 
και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των 
σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε 
τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά 
άρτιου έργου.

ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες 
Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται 
απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα 
υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους 
όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν 
εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων, 
περί Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) 
____________________________  που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική 
σύµφωνα µε τον Ν 2229/94.

ΑΡΘΡΟ 24ο - Μέτρα Ασφαλείας
24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 
Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
µερικές σχετικές διατάξεις όπως π.χ.:
- Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση εκτελουµένων έργων, έργα 
επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π.
- Το Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (Οδηγία 92/57 ΕΟΚ) 
- Το Π.∆. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"
- Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) "Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις 
ασχολουµένων µισθωτών" 
- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337 Α) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλικών"
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128 Α) "Περί αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 
υλών".
- Το Π.∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 
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εργασιών"
- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού"
- Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κ.λ.π."
- Η Υπουργική απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59/∆) "Κτιριοδοµικός κανονισµός" (Ειδικά 
το Άρθρο 5, παράγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) 
- Η Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 31245/οικ/22-5-93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις 
κτιρίων", µε κατ' αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων 
(συγκοινωνιακών έργων κ.λ.π.)   
Σύµφωνα µε τα Π.∆ 305/96 και Π.∆ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 
προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία 
τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την 
κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των 
στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νοµού.
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να 
καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσµίας 25 ηµερών
, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.
305/96. 

24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 
πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής 
πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήµατα επισήµανσης και απαγορεύσεις προσεγγίσεις επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για 
τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή 
κοντά σ’ αυτές.

24.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της και κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 
χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, 
ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά: 
κράνη, γυαλιά, µάσκες  ηλεκτροσυγκολλητών  κ.λ.π. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής 
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την 
ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

24.4 Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 
χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει:
 
24.4.1 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.

24.4.2 Για τον περιοδικό καθορισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την 
κατάλληλη διάθεσή τους. 

24.4.3 Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε 
χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των 
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν. 

24.4.4 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 
σύµφωνα µε σχετική άδεια. 

24.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του 
ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 
σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από 
την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα 
εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων.

24.6 Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή 
ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, 
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συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, 
λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες 
κ.λ.π., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες 
στις εκσκαφές.

24.7 Ολες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά 
ανηγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25ο - Τελικές ∆ιατάξεις
25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε 
άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από 
µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και 
δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα 
αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και 
υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη 
του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των 
δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα 
διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν 
την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.

25.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος 
για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.

25.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Εργου που 
θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική 
Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν. 3263/04, το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν. 
2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την 
Εγκ. 8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν 
εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

Α

ΑΝΕΥ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

ΑΣ

∆ΙΑ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

Α

ΑΝΕΥ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ

ΑΣ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ    

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

% % % % %

ΜΕΛΕΤΕΣ
(Οταν η 
µελέτη 

χρηµατοδοτ
είται απο 
Π∆Ε δεν 
γίνεται 

κράτηση 
ΕΜΠ)

1 2 3 4 5 6 7 8

Α Ταµ. Ασφ.∆ηµ. και 
Κοιν. (ΤΑ∆ΚΥ)

2 2 2 2 - -

Β Υπ.Εσωτ.Τεχν.
(ΤΥ∆Κ)

1 1 1 - - -

Γ Ταµ.Προν.Εργοληπ
τών ∆.Ε. 

(Τ.Π.Ε.∆.Ε.)

1 1 1 - - -

∆ Τα.Συντ.Μηχ.∆ηµ.
Εργων(ΤΣΜΕ∆Ε)

1 1 1 - - 2

Ε Εθν.Μετσ.Πολυτεχ
ν.(Ε.Μ.Π.)

0,5 0,5 0,5 - - 1

Ζ Τεχν.Επιµελ.Ελλάδ
ας(Τ.Ε.Ε.)

0,2 0,2 0,2 - - 2

Η N. 915/79 
(ΤΣΜΕ∆Ε)

(µόνο για τους 
µετόχους του 

ταµείου)

0,2 0,2 0,2 - - -

Θ ΤΣΜΕ∆Ε 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -

Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ (Κοινότητες - ∆ήµους)

Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις ∆3, Ε3, �

Η3, Θ3.
Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε.�

Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.�

Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε. �

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 06/04/2009

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  06/04/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία, Τζαγκαράκη 
Στεφανία, Υφαντή Σοφία



ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ
ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΦΦΦΕΕΕΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΚΚΚΡΡΡΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣ
∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΧΧΧΕΕΕΡΡΡΣΣΣΟΟΟΝΝΝΗΗΗΣΣΣΟΟΟΥΥΥ

∆∆∆///ΝΝΝΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΩΩΩΝΝΝ///
ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΑΑΑΣΣΣ///

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   &&&   ΗΗΗ///ΜΜΜ   
ΕΕΕΞΞΞΟΟΟΠΠΠΛΛΛΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   ∆∆∆ήήήµµµοοουυυ   

ΧΧΧεεερρρσσσοοονννήήήσσσοοουυυ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ 
ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ             

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2009

ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ 
ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΚΤΑΣΗ

Προϋπολογισµού: 325.505,65 σε ΕΥΡΩ

Απρίλιος, 2009
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ 
ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ 
ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Προϋπολογισµός: 325325325325....505505505505,,,,65656565 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Κωδ. Προϋπ/σµού: 70.7331.0010

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Το έργο αφορά στην “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ 

ΠΡΟ ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ”.  Το κτίσµα βρίσκεται στο ∆.∆. Ποταµιών 

του ∆ήµου Χερσονήσου και ο ∆ήµος θέλει να το χρησιµοποιήσει για πολιτιστικές 

χρήσεις. Το κτίριο είναι προϋφιστάµενο του 1955. Τα υλικά δοµής του είναι λίθοι, µε 

χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος στα σηµεία όπου βρίσκονται τα ανοίγµατα και η 

στέγασή του επιτελείται από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος. Το κτίριο έχει 

εξωτερικό ακάλυπτο χώρο και στο όριο µε το δρόµο σήµερα υπάρχει τοίχος µε 

κιγκλιδώµατα.

Η πρόταση περιλαµβάνει την καθαίρεση µεταγενέστερου κτίσµατος που 

προσκολλάται σήµερα στο κυρίως κτίσµα του τέως σχολείου και που δεν κρίνεται 

αξιόλογο. Το κτίσµα αυτό χρησίµευε κατά τα τελευταία χρόνια για τη στέγαση των 

υγρών χώρων του σχολείου. Στη θέση του δηµιουργείται νέο κτίσµα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα. Η υπάρχουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος καθαιρείται και 

αντικαθίσταται από δίριχτη εγκιβωτισµένη στέγη που καλύπτεται µε κεραµίδια. Οι 

εσωτερικές φέρουσες τοιχοποιίες καθαιρούνται για τη δηµιουργία ενιαίου 

εσωτερικού χώρου που κλείνει µόνο σε ένα του κοµµάτι για την εξυπηρέτηση 

στέγασης χώρων γραφείου. Στον ακάλυπτο χώρο γίνονται επιστρώσεις µε νέα υλικά 

και δηµιουργούνται καθιστικοί χώροι. Η σηµερινή περίφραξη καθαιρείται κατά το 

µεγαλύτερο ποσοστό της και ο χώρος ενοποιείται µε τον αύλειο χώρο της εκκλησίας. 
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Τα αρχιτεκτονικά και διακοσµητικά στοιχεία του υπάρχοντος κτίσµατος 

αναδεικνύονται και µαζί µε τα νέα τονίζουν το νεοκλασικό χαρακτήρα του κτίσµατος. 

Τα κουφώµατα αντικαθίστανται από ξύλινα µε σχέδιο συµβατό µε το χαρακτήρα του 

κτίσµατος.

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ

Η  παρούσα  Τεχνική  έκθεση  αφορά  τη στατική µελέτη του έργου µε τίτλο 

«Αντικατάσταση Στέγης σε Νοµίµως Υφιστάµενο  Κτίσµα προ του 1955, Κατεδάφιση 

τµήµατος αυτού, Εσωτερικές ∆ιαρρυθµίσεις και Αλλαγή Χρήσης σε χώρο 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Οικισµό Ποταµιών ∆ήµου Χερσονήσου .

Το κτίσµα στο οποίο γίνεται αντικατάσταση στέγης έχει ορθογωνική µορφή µε 

µήκος 23,95µ και πλάτος 6,70µ, και αποτελεί πετρόχτιστη παλαιά κατασκευή. Η 

υφιστάµενη πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα που στεγάζει το κτίριο καθαιρείται, 

προκειµένου να τοποθετηθεί νέα στέγη που θα στηρίζεται σε νέο εσωτερικό 

µεταλλικό σκελετό. Στο υφιστάµενο πετρόχτιστο κτίριο κατασκευάζεται περιµετρικά 

δοκός στο πάνω µέρος του τοίχου, ώστε να εξασφαλιστεί συνέχεια στο κτίριο και να 

συνδεθούν όλοι οι περιµετρικοί τοίχοι. Στη δοκό αυτή συνδέονται τα πλαίσια της 

µεταλλικής κατασκευής ώστε να επιτευχθεί περιορισµός των µετακινήσεων του 

µεταλλικού φορέα. 

Η  στέγη του κτιρίου  θα  είναι  δίριχτη  µε  κλίση  περίπου  45,50% και   ύψους  

4,95µ. στο  χαµηλό  και  6.25µ. στο  ψηλότερο σηµείο   από  την διαµορφωµένη 

στάθµη  του  δαπέδου. 

Ο  φέρων  οργανισµός  όπου στηρίζεται η νέα στέγη του κτιρίου  θα  είναι  

µεταλλικός  µε  βασικούς  φορείς  ολόσωµα  πλαίσια  µεταλλικών  στύλων  και  

δοκών  από  µορφοσίδερο  S275  και  διαστάσεων  που  προκύπτουν  από  την  

στατική  ανάλυση. 

Τα βασικά πλαίσια υπολογίζονται ως αµετάθετα πλαίσια µε τα επιµέρους 

τµήµατα σταθερά κοχλιωµένα µεταξύ τους. Η έδραση των πλαισίων έχει µορφωθεί 

και πρόκειται να υλοποιηθεί ως άρθρωση.

Όλα τα εγκάρσια πλαίσια συνδέονται κοχλιωτά στο άνω µέρος των στύλων µε 

δοκό σύνδεσης έτσι ώστε η στέγη να δηµιουργεί χωρική ευστάθεια .

Οι δοκοί των πλαισίων συνδέονται µεταξύ τους µε κοιλοδοκούς που 

προκύπτουν από τη µελέτη. Οι κοιλοδοκοί ηλεκτροσυγκολούνται στους κορµούς των 

δοκών του ζυγώµατος ώστε να στηρίξουν το ξύλινο «πέτσωµα» όπου θα 
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τοποθετηθούν τα κεραµίδια του τελειώµατος της στέγης . 

Τα βασικά πλαίσια µορφώνονται προκειµένου να µεταφέρουν όλα τα φορτία 

που προδιαγράφει ο Ευροκώδικας 3, κύρια και δευτερεύοντα, η ανάλυση δε των 

φορέων θα γίνει ελαστοπλαστικά. Οι συνδυασµοί των επιµέρους φορτίσεων και οι  

αντίστοιχοι συντελεστές είναι αυτοί που ορίζονται από τον Ευροκώδικα  3.

Ο σεισµός µέσω δυναµικής ανάλυσης όπως ορίζει ο ΕΑΚ, παραλαµβάνεται 

στο επίπεδό τους από τα βασικά πλαίσια .

Οι δυνάµεις του ανέµου παραλαµβάνονται από συνδέσµους ΄Χ΄ 

τοποθετηµένους στο κάτω πέλµα των δοκών της στέγης.

Τέλος  τοποθετούνται  κατακόρυφοι  σύνδεσµοι  ακαµψίας  τύπου  ΄Λ΄  για  

την  ανάληψη  των  οριζοντίων  διαµηκών  φορτίων  ανέµου, σεισµού καθώς  επίσης  

και  για  την  εξασφάλιση  της  ευστάθειας  του  σκελετού  στο  χώρο .

Συνδέσεις

Τα επιµέρους τµήµατα των κυρίων πλαισίων συνδέονται µεταξύ τους µε 

κοχλίες υψηλής αντοχής 8.8, καταλλήλων διατοµών, µέσω µεταλλικών πλακών.

 Οι πλάκες σύνδεσης σταθεροποιούνται µεταξύ τους µέσω των κοχλιών οι 

οποίοι σφίγγονται µε κατάλληλα δυναµόκλειδα. 

Η σύνδεση των δοκών επί των πλακών συνδέσεως µε τις όποιες ενισχύσεις 

της διατοµής απαιτούνται, γίνεται µε εξώραφα αφού πρώτα γίνει η κατάλληλη 

επεξεργασία των επιφανειών.

Εδράσεις

Τα διαστατικά µεγέθη µεταφέρονται µέσω των µεταλλικών στύλων στις 

µεταλλικές πλάκες. Η σύνδεση των στύλων µε τις πλάκες αυτές γίνεται µέσω 

ισχυρών εξώραφων. Οι µεταλλικές πλάκες είναι κατάλληλα διαµορφωµένες για να 

είναι σε θέση να δεχθούν αγκύρια  κατηγορίας 4.6 οι οποίοι µε τη σειρά τους θα 

µεταφέρουν τις δυνάµεις στα υφιστάµενα υποστυλώµατα . 

Θεµελίωση

Η µορφή  της  γενικής  θεµελίωσης  προκύπτει  από  τη  µορφολογία  τόσο  

του  κτιρίου   όσο  και  του  εδάφους, όπως  φαίνεται  στα  συνηµµένα  σχέδια. 

Αποτελείται από πεδιλοδοκό που διατρέχει περιµετρικά το κτίριο, και συνδετήριες 

δοκούς που συνδέουν τα σηµεία έδρασης των µεταλλικών στύλων. Κάτω από τις 

πεδιλοδοκούς και σε ζώνη που ορίζεται στη στατική µελέτη τοποθετείται θραυστό 

υλικό λατοµείου για τη βελτίωση των της συµπεριφοράς του εδάφους στο χώρο της 

θεµελίωσης. 
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Επικαλύψεις

Η επιστέγαση του δώµατος θα γίνει από κεραµίδια που καθορίζονται από την 

αρχιτεκτονική µελέτη. 

∆άπεδα

Τα δάπεδα θα κατασκευστεί από σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 αφού έχει 

προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία.

Γενικά

Κατάλληλα διαµορφωµένη υδρορροή θα κατεβάζει τα όµβρια στα φρεάτια 

απορροής.

Η ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε την 

ηλεκτροµηχανολογική µελέτη.

Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Σε συνέχεια του πετρόχτιστου δοµήµατος θα κατασκευαστεί κτίριο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο υπολογισµός του κτιρίου έχει γίνει σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα που αναφέρονται στο τεύχος της στατικής µελέτης. Οι υπολογισµοί έχουν 

γίνει βάση των ισχυόντων κανονισµών, δηλαδή του Εληνικού Κανονισµού 

Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000), του κανονισµού Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 220Β΄/95) , του Αντισεισµικού Κανονισµού ΕΑΚ 2000 όπως 

τροποποιήθηκε µε τις νέες διατάξεις , και του Κανονισµού Φορτίσεων (ΦΕΚ 326Α΄/45 

ΦΕΚ 171Α΄/46)

Ο φέρον οργανισµός του κτιρίου αποτελείται από θεµελίωση µε 

πεδιλοδοκάρια,  κολώνες,  δοκάρια  και πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι 

διαστάσεις και οι οπλισµοί των στοιχείων αυτών αναφέρονται στα σχέδια και τα 

τεύχη της στατικής µελέτης. 

Ειδικότερα προβλέπονται για τα σκυροδέµατα :

α΄- Σκυρόδεµα C12/16 πάχους 10 εκ. κάτω από τα πέδιλα (σκυρ. 

καθαριότητας)

β΄- Σκυρόδεµα ποιότητα C20/25 για τη κατασκευή του φέροντος οργανισµού 

(θα χρησιµοποιεί  στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος )

γ΄- Σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 για το δάπεδο του κτιρίου.

   Για το σιδηρό οπλισµό προβλέπεται κατηγορία  S500s

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 325.505,65 ευρώ �

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) εκ των οποίων τα 303.859,65 είναι για 
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εργασίες και τα 21.646,00  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) για προµήθεια. Η 
χρηµατοδότηση του έργου προέρχεται από έσοδα

                                                                                          
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 06/04/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  06/04/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία
Τζαγκαράκη Στεφανία

Υφαντή Σοφία
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ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.01.01 
Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m, µε την 
αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. Κωδικός Αναθεώρησης 
ΟΙΚ-2101 [*]
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καθαριζόµενης επιφάνειας (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,80    (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.04.01 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας 
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί 
είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την 
αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 
[*]
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών 
προ και µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,90    (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 2110 (ΑΤΗΕ 9302.2)
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ηµιβραχώδες, πλάτους οφρύος 
ορύγµατος µικροτέρου ή µέχρι 1µ. και σε βάθος µέχρι 1µ. µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο 
εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου εβρίσκεται σε ηρεµία ή 
υποβιβάζεται µε άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, µε τη µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η 
δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίες που χρειάζονται για την αναπέταση των 
προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεως, τοπικών µετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφου) και µεταφορών 
για την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την Αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή 
επιχωµάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας 
των µεταφορικών µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της 
επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων καταστρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Κυβ. Μέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,50    (δεκατέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.10
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί 
τόπου του έργου αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,00    (έξι )

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.31.02
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων 
µετά την εκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων 
επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής 
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη 
διατοµών προ και µετά την εκσκαφή
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,80    (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.40
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε ζεµπίλι, 
τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας 
απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή 
προσαύξησης 2,0.  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τόννο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,30    (πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.42
Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτς από την 
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση 
στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε 
οδό. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,50    (πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.20
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. Κωδικός Αναθεώρησης 
ΟΙΚ-2162 [*]
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη 
διατοµών προ και µετά την επίχωση. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        21,20    (είκοσι ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, 
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης 
µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα 
στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν 
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων 
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 
[*]
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών 
προ και µετά την εκσκαφή. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,10    (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.04
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        33,20    (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.03
∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισµός τους από το 
κονίαµα και µεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταµετρήσεως σε 
κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να µη παρακωλύωνται οι εργασίες.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,30    (πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.15.01
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
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πλήν δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου 
εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις 
φόρτωσης.
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως*
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        92,70    (ενενήντα δύο Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.10.01
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του 
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου 
σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης.
 Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως*
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        66,20    (εξήντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.20.02
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, 
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών κλπ), µε το κονίαµα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
σε ποσοστό άνω του 50% 
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η 
µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,70    (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.23
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµα-
ροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2).
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,70    (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΡΘΡΟ 01 Εφ. Βυζ Αρχ.
Καθαίρεση παλαιών επιχρισµάτων. Μετά την καθαίρεση θα γίνει επιπλέον καθαρισµός της 
τοιχοποιίας  & πλύσιµο µε υδροβολή.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,00    (δεκατέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.36.02
Καθαίρεση λιθοδοµής πάχους έως 0,65 m, µε ή χωρίς επίχρισµα, για την διαµόρφωση 
ανοίγµατος θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές 
αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και 
η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.Για οπές επιφανείας 1,01 
m2 έως 1,50 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268Β
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        79,40    (εβδοµήντα εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.45
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Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς 
φόρτωση ή αποθήκευση.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή 
πλαισίου 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,90    (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 22.65.02
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων 
υλικών.Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,40    (σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.92.02
Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών Με 
εφαρµογή διαβρωτικών χηµικών και απόξεση αυτών µε σπάτουλα. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7793
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,50    (τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.18
∆ιαµόρφωση 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. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,30    (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.03
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας. 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. Κωδικός Αναθεώρησης 
ΟΙΚ 3816
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,30    (δεκαπέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.20.02
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 
και 971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381Β / 
24-03-2000), κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. Χαλύβδινοι 
οπλισµοί κατηγορίας S500 ή S500s. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,20    (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.20.03
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 
και 971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381Β / 
24-03-2000), κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. ∆οµικά πλέγµατα 
S500s. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,10    (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 61.05
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή 
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και 
σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ 
τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε 
παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση µη 
συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων 
θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων.
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,80    (δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.02.03
Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι 
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση 
οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,

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

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος 
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/16. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        106,00    (εκατό έξι )

ΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.02.04
Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
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Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος 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.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι 
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση 
οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,

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

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος 
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3214
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        127,00    (εκατό είκοσι επτά )

ΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.02.05
Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι 
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση 
οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,

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

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος 
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
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που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        133,00    (εκατό τριάντα τρία )

ΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 35.04
Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου ανά m3.
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. Κωδικός 
Αναθεώρησης ΟΙΚ 3506 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        127,00    (εκατό είκοσι επτά )

ΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 46.01.02 
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, πάχους 
1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη 
ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
που παρασκευάζεται επί τόπου σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου (κατ΄ 
ελάχιστο). 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείµατα κονιαµάτων και τούβλων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,80    (είκοσι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 46.01.03 
Πλινθοδοµές πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) µε διάκενους τυποποιηµένους 
οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε 
στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg 
τσιµέντου (κατ΄ ελάχιστο). 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείµατα κονιαµάτων και τούβλων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        40,30    (σαράντα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.01.04
Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg 
τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η 
επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών 
µε καθαρό νερό και κατάλληλη µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την 
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επιφανείας του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από την έναρξη του 
αρµολογήµατος, πλήρωση µε τσιµεντοκονία, συµπίεση, µόρφωση, καθαρισµό, ικριώµατα, 
κλπ. (Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7104
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,90    (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.41 
Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου επί 
τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε ύψος µέχρι 4,00 m από του δαπέδου 
εργασίας, σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη πιτσιλιστό µε µεσοκόκκη άµµο, η 
δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) µε άµµο µεσόκοκκη και η τρίτη εκτελουµένη σε δύο φάσεις µε 
άµµο σπυρωτή µεσόκοκκη, ραντιστή µε θυµαράκι ή µε µηχανή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7141 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,70    (δεκατέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.21
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.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,70    (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.76.01
Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ, επί παντός είδους επιχρισµάτων αρτιφισιέλ, δι'ειδικής 
οδοντοτυπάδος (κουτάλι) µετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων. 1 m2 επιφανείας άνευ 
αφαιρέσεως των περιθωρίων (Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ (αχοιβάδα))
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7176 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,40    (εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.22
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, 
εις τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και 
σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        13,30    (δεκατρία Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.71 
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους πέραν 
των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, 
εξώστη). 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,70    (εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.81 
Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, 
κορνιζών ανοιγµάτων κλπ. Η τιµή καταβάλλεται επί πλέον της τιµής των επιχρισµάτων 
παντός είδους και περιλαµβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωµάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,40    (εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.16.02
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Επιστρώσεις πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, µε αρµούς 
πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 
350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,90    (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.33.01
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την 
υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, 
µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο 
επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία 
χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την µελέτη. (Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 
cm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        33,20    (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.33.03
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την 
υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, 
µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο 
επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία 
χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την µελέτη. (Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 
cm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        39,80    (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 42οΑΡΘΡΟ 42οΑΡΘΡΟ 42οΑΡΘΡΟ 42ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.34.01
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου. Περολαµβάνεται η  προµήθεια και 
τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 
450 kg τσιµέντου µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή 
µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα 
των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό 
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών 
του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευµατοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, 
αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
(Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        34,60    (τριάντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.36.01
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα αποτελούµενες από 
δύο διαστρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και 
τρίτη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τοπου και εργασία πλήρους κατασκευής. (Επιστρώσεις 
τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,70    (δεκαοκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.26.01
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά την 
απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, 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. Υλικά και µικροϋλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής. (Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        35,80    (τριάντα πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 45οΑΡΘΡΟ 45οΑΡΘΡΟ 45οΑΡΘΡΟ 45ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 7311 Σχετ. 2
Επιστρώσεις δια τοπικού χτυπητού πωρόλιθου πάχους 3cm, διαστάσεων πλευράς 15-30 
cm, ποικίλου µήκους ορθογωνισµένων και τοποθετούµενων κατόπιν διαβροχής µε άφθονο 
νερό µε αρµούς πλάτους το πολύ 1cm επί υποστρώµατος πάχους 2cm, εκ 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 Κg τσιµέντου, µετά καθαρισµού των αρµών από του 
κονιάµατος τούτου και πλήρους αρµολογήµατος δια τσιµεντοκονιάµατος των 600Κg 
τσιµέντου δια λεπτόκκοκου καθαράς άµµου, µετά στεγανοποιητικού µάζης πληρωµένου 
ιδιαιτέρως, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπυ και εργασία πλήρους κατασκευής.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τετραγωνικό µέτρο (µ²)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        30,00    (τριάντα )

ΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 31.02.01
Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους 
τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε 
ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. 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. Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3. Κωδικός Αναθεώρησης 
ΟΙΚ-3207 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        92,70    (ενενήντα δύο Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.01.04
Κατώφλια και περιζώµατα (µπορτούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508 
[**] ΕΡΓ = 40,00
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        120,00    (εκατό είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.35
Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 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 αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη 
εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,10    (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.31.02
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, Ποδιές παραθύρων από σκληρό / 
εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 2 cm µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού) κάτω από το 
εξέχον άκρο τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532 
[**] ΕΡΓ = 40,00
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        101,00    (εκατό ένα )

ΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.41.01
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό.Επενδύσεις 
βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων). Μάρµαρο σχιστό, και υλικά 
λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού επί τόπου και εργασία κοπής πλακών, λειοτρίψεως, 
στρώσεως και καθαρισµού. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
[**] ΕΡΓ = 28,00
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        63,50    (εξήντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.47
Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m µε τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους 
3,5 cm, αποτελούµενα από µιά διάστρωση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος 450 kg τσιµέντου 
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα 
σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου. Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως 
και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε 
ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε 
ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,70    (οκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.76
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατοµής 10x10 mm και πάχους 3 mm, 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.Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,80    (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 72.70
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.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7238
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        92,70    (ενενήντα δύο Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.05.02
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε 
χώρο, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Γυψοσανίδες κοινές, 
επίπεδες, πάχους 15 mm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,00    (δεκατέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 55οΑΡΘΡΟ 55οΑΡΘΡΟ 55οΑΡΘΡΟ 55ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.80 
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε φύλλα προοξειδωµένου χαλκού 
πάχους 0,7 mm, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η κατάλληλη κοπή των φύλλων, 
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οι ενώσεις τους µε κατάλληλες συγκολλήσεις ή µε πριτσίνια ή µε αναδιπλώσεις των φύλλων 
στα σηµεία των ενώσεων.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        51,80    (πενήντα ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 50.01.01
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 και χαλύβδινο οπλισµό 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο κατευθύνσεις. 
(Από υαλόπλινθους κοινούς)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4811.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        199,00    (εκατό ενενήντα εννέα )

ΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 50.05.02
Ελαφρά εσωτερικά χωρίσµατα κάθε τύπου, µε µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή 
λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ και αµφίπλευρη επένδυση µε γυψοσανίδες πάχους 12,5 
mm. ( Eπένδυση µε γυψοσανίδες ανθυγρές (GKΙ) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις 
πυραντοχής)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,00    (δεκαοκτώ )

ΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.13
 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. Κωδικός 
Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        26,50    (είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 7931Σχετ.
Μόνωσις οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, πάχους 
όσο προκύπτει από τη µελέτη θερµοµόνωσης και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο των 5εκ. 
ήτοι υλικό και επί τόπου και εργασία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ3
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        85,67    (ογδόντα πέντε Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.10
Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη (ειδικά γιά στεγάνωση ξύλινης 
στέγης) από µή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωµένες και στις δύο όψεις, βάρους 
0,5 kg/m2. Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε µηχανικά µέσα, µεσω 
πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες. Οι λωρίδες κάθε στρώσης µεµβράνης θα 
αλληλοκαλύπτονται κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται µε ειδική αυτοκόλλητη 
µεµβράνη, συµβατή µε το υλικό. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10,10    (Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.15.04
Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις 
της κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. αοιασδήποτε 
συστάσεως, βάρους 285gr/m2. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,30    (τέσσερα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.08
Επίστρωση µε ανόργανα στεγανωτικά υλικά µε βάση τό τσιµέντο (τσιµεντοειδή), 
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του 
στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας εφαρµογής και η 
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εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Κωδικός Αναθεώρησης 
ΟΙΚ 7903
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,10    (οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.09
 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 . Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 
7912
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,10    (οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.45
 Θερµοµόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήµατος, δια πλακών µονωτικού 
υλικού πάχους 5 cm, από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10,50    (∆έκα ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.47
Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους κατασκευής. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,00    (δώδεκα )

ΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 35.02
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.
Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 
kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την 
µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα 
σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η 
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος 
ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του 
προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα 
των 600 kg/m3. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        133,00    (εκατό τριάντα τρία )

ΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 72.11
Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους ηµικεράµους 
και τους ειδικούς κορυφοκεράµους. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των 
απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος 
των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως 
όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η  κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και 
των κορυφοκεράµων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,80    (είκοσι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 52.80.03
Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, µε υλικά και µικροϋλικά, 
ικριώµατα και εργασία για την πλήρη κατασκευή. (Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 
cm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283
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[**] ΕΡΓ = 3,50
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,00    (δεκατέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 52.86
Σκελετός στέγης, για επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρµατόδετα 
κεραµίδια, από καδρόνια 4X6 cm στερεούµενα στην υπάρχουσα τεγίδωση οιασδήποτε 
στέγης, και σε απαιτουµένες αποστάσεις για την έδραση των κεραµιδιών, µε τα υλικά, 
µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,80    (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 54.51 
Θύρες εξωτερικές από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, 
αρµοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα µε πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες 
(ταµπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική µε 
πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή µοριοσανίδες, και η εξωτερική µε πάχος 1,5 cm από ξύλα 
πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεοµένες µεταξύ τους µε εντορµίες (γκινισιές) και πήχεις από 
σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν 
χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και µικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση για λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας 
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5451.1 
[**] ΕΡΓ = 147,00
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        249,00    (διακόσια σαράντα εννέα )

ΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 54.40.02
Κατασκευή θύρας ταµπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε καθρέφτες (ταµπλάδες) 
από κόντρα πλακέ ή από µοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων 
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τµήµα, ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και 
πλάτους µέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας 
(εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς και εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της εργασίας 
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με κάσσα 
µπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        239,00    (διακόσια τριάντα εννέα )

ΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 54.46.01
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις 
δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού 
πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε 
ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 
15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 
36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 
mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από 
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση 
και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης 
χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δροµική, 
πλάτους έως 13 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
[**] ΕΡΓ = 116,00
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        187,00    (εκατό ογδόντα επτά )

ΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 54.28 
Παράθυρα και εξωστόθυρες (µπαλκονόπορτες) Ελληνικού «χωρικού» τύπου, από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, µε τετραξυλο (κάσσα) 7Χ13 cm και 
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περιθώρια (περβάζια) και αρµοκάλυπτρα πλήρη µε υαλοστασίο µε ή χωρίς ενδιάµεση 
τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 3x6 cm, 
νεροχύτη συνδεόµενο µε την κάτωτραβέρσα του πλαισίου µε τόρµο και εντορµία χωρίς 
υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για µονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, µε ή χωρίς πηχάκια 
υαλοπινάκων, αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινιά) 2x4 cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm 
µεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου 
σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεµοστεγανότητας και εξώφυλλα «καρφωτά» µε 
ξυλόβιδες, µε ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήµατος Ζ από σανίδες διατοµής 12x2,5 
cm και σανίδωµα ραµποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους έως 12 cm και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης 
και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428 
[**] ΕΡΓ = 177,00
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        291,00    (διακόσια ενενήντα ένα )

ΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 56.23
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε «κουτιά» από νοβοπάν 
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, 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. Εάν προβλέπονται συρτάρια 
τιµολογούνται χωριστά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        265,00    (διακόσια εξήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 56.24
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, διάταξης  σύµφωνα 
µε την µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα 
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 
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, 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. Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται 
χωριστά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        226,00    (διακόσια είκοσι έξι )

ΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 56.11
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού µε πλαίσο από τεµάχια 
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λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη περαστά και κολλητά µε οπές ή 
τοµές στο «πρόσωπο» ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard board) 
επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας του συρταριού 
µεταλλικούς απλούς. Συµπεριλαµβάνονται υλικά - επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, 
µοριοσανίδα επενδυµένη και µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής τοποθέτησης και 
λειτουργίας. 
∆εν περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        33,20    (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 56.21
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 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.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        24,00    (είκοσι τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 76.01.01
Υαλοπίνακες απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε στόκο και 
καρφίδες ή µεταλλικούς συνδέσµους ή µε πηχίσκους (ξύλινους ή µεταλλικούς) επί ξυλίνου 
ή µεταλλικού σκελετού, διαφανείς πάχους 3,0 mm. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7602  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,70    (δεκαοκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 76.27.01
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και 
βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, πλήρως τοποθετηµένοι µε 
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη.. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου. Συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 
5 mm). Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7690.2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        50,30    (πενήντα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 64.26.03
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, Φ 2 ’’ χωρίς ειδικά τεµάχια, χρωµατισµένοι 
µε διπλή στρώση µινίου, Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,70    (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 64.17
Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε 
σχεδίου, µε µεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάµα διατοµής 40x20 mm 
στερεωµένη στον µεταλλικό σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά ευθύγραµµα 
οριζόντια στοιχεία διατοµής Φ10, ανά 15 - 20 cm µεταξύ των ορθοστατών, λοιπά 
ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια και κοµβοελάσµατα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωµένη 
εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την µελέτη. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,20    (εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.80.01
Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε  χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών,  αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων 
πλαστικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. Κωδικός 
Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,80    (εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.80.02
Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε  χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών,  αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων 
πλαστικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. Κωδικός 
Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        11,60    (έντεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.84.01
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε πλαστικού χρώµατος σε δύο διαστρώσεις.Χωρίς 
σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας. 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 
πλαστικού χρώµατος. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 
7786.1 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,80    (εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.54
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και 
εργασία. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,00    (επτά )

ΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8165.2.1 
 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης µε βαλβίδα 
(στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά 
γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά 
λειτουργία  δύο σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,80 m 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 017 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        222,68    (διακόσια είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8166.2
Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο µε όλα τα εξαρτήµατα, 
υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και 
προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως  δύο σκαφών  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 017 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        47,43    (σαράντα επτά Ευρώ και σαράντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 8141.3.2 ΝΕ)
Αναµικτήρας (µπαταρία) νεροχύτη Φ1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
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εγκαταστάσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµάχιο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        64,01    (σαράντα τρία Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 14 (8160.2 σχετ.)
Νιπτήρας πορσελάνης   πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα) πώµα µε  αλυσύδα,  
σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4", µε τα  στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά  γενικά  
εξαρτήµατα  όπως  και  τα µικρουλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία  
πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέος σε λειτουργία.
 ∆ιαστάσεων  35*43 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµάχιο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        92,17    (ενενήντα δύο Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8141.2.2 
Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 013 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        50,36    (πενήντα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8151.2
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, χαµηλής πιέσεως 
µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του. ∆ηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        184,90    (εκατό ογδόντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 18 (8179.2)
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα, πλήρες, δηλαδή υλικά και µικρουλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. Χρώµατος λευκού.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,70    (είκοσι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 15 σχ
Προµήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ W.C.για 'ατοµα µε ειδικές ανάγκες .Στην τιµή του 
άρθρου προβλέπεται η προµήθεια από το εµπόριο των ειδών υγιεινήςήτοι,λεκάνη ειδικού 
τύπου,τοποθετηση οριζοντίων χειρολαβών εκ των οποίων η µία ανακλεινόµενηκαι µία θα 
φέρει θήκη χαρτίου,καζανάκι χαµηλής πιέσεως µε εύχρηστο χειριστήριο,πλησίον της 
λεκάνης τοποθετητείται µπαταρία τύπου ντους,νιπτήρας ρηχός ειδικού τύπου ,χωρίς 
κολώνα,στον οποίο τοποθετείται µπαταρία µε µακρύ ρουξούνι ή µε φωτοκύταρο,καθρέπτης 
µεγάλος µε την κάτω ακµή στο 1,00µ.από λευκή πορσελάνη Ελληνικής ή Ιταλικής 
προέλευσης ,η εργασία τοποθέτησης τους και όλα τα υλικά και µικτοϋλικά που απαιτούνται 
προκειµένου να παραδοθεί το W.C.σε λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.200,00    (ένα χιλιάδες διακόσια )

ΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8029.3 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα  διαµέτρου Φ 100 mm πλήρως 
τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        65,52    (εξήντα πέντε Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 14 (8168.2)
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ  , δηλαδή καθρέπτης,δύο ή τέσσερες κοχλίες µε 
κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.   ∆ιαστάσεων 
42*60 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        85,60    (ογδόντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95ο
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ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8169.1.2 
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  πορσελάνης - µήκους 0,60 cm 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 013 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,59    (δεκαεπτά Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8174 
∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 013 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        31,70    (τριάντα ένα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8175.1 
Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισµένο, µε τα µικροϋλικά 
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Απλό
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 013 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        11,61    (έντεκα Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8178.1.1 
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  επιχρωµιωµένη απλή 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 014 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,15    (εννέα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 13
Πλαστικό βουρτσάκι καθαρισµού και πλαστικό καλαθάκι αχρήστων λεκάνης αποχωρητηρίου  
δηλαδή  υλικά  και µικροϋλικά επί τόπου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        33,60    (τριάντα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 13 Σχετ. 1
Καπέλο σωλήνα εξαερισµού, δηλ. υλικά µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία.  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,31    (έξι Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.2 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.διαµέτρου Φ 40 mm, πιέσεως 
λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης 
κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια 
κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        13,85    (δεκατρία Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 
atm διαµέτρου Φ 50 mm , για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή 
µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,38    (δεκατέσσερα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103ο
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ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.7
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 
atm, διαµέτρου Φ 100 mm , γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας 
ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        25,07    (είκοσι πέντε Ευρώ και επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.9ΣΧΕΤ
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. σειράς 41 εσωτ. διαµέτρου Φ 125 mm για 
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        27,53    (είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8066.1.3 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm 
δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και 
τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού 
τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά 
διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και 
βάθος έως 0,50 m 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 010 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        116,75    (εκατό δεκαέξι Ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8072 
 Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως 
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 029 100,00%  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Kg
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,59    (τρία Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 84 (Α10125)
Βαλβιδα αντεπιστροφης µε φλαντζες τυπου κλαπε ονοµαστικης πιεσεως 10 ΑΤ διαµετρου 
125ΜΜ  πληρως εγκατεστηµενη µε τα υλικα και µικρουλικα συνδεσεως δηλ.προµηθεια 
φορτοεκφορτωση και µεταφορα επι τοπου του εργου ανηγµενα σε εργασια καθως και την 
εργασια εγκαταστασεως και δοκιµων παραδοτεα σε πληρη
και κανονικη λειτουργια .
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        143,51    (εκατό σαράντα τρία Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 22 
Yποβρύχια αντλία λυµάτων, τριφασική βραχυκυκλωµένου δροµέα, κλάσσης µόνωσης F 
ισχύος 1,5 ΗΡ εφοδιασµένη µε κατάλληλο καλώδιο, µήκους περίπου 10 µέτρων. Το κέλυφος 
της αντλίας, η πτερωτή καί  το περίβληµα θα είναι από χυτοσίδηρο χάλυβα,ενώ οι κοπτήρες 
καί ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα.Το σύστηµα  κοπής λυµµάτων θα είναι κωνικό µε 
εσωτερικά  περιστρεφόµενους κοπτήρες, µε ελέυθερο πέρασµα στην πτερωτή. ∆ιάµετρος 
στοµίου τουλάχιστον 50mm. Η παροχή που θα εξασφαλίζει η αντλία θα είναι 5 m3/h σε 
συνολικό µανοµετρικό 6,0 Μ.Υ.Σ. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η προσκόµιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        490,00    (τετρακόσια ενενήντα )
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ΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ8160.2σχ2
Κατασκευή  στεγανού βόθρου για την λειτουργία του WC. Περιλαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα υλικά και εργασία  (εκσκαφή, τοιχεία, συνδέσεις µε τα είδη υγιεινής) και ότι 
είναι απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης.  
(τεµ.)  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        500,00    (πεντακόσια )

ΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ10 ΑΤΗΕ Ν8066.Υ∆Ρ.3
   Γιά την κατασκευή µιας παροχής αποχέτευσης µέχρι την οικοδοµική γραµµή, δηλαδή 
καθαίρεση ασφάλτου ή σκυροδέµατος, εκσκαφή τάφρου σε µέσο µήκος 5,00m σε 
οποιοδήποτε έδαφος και µε οποιοδήποτε µέσο (χέρια ή µηχάνηµα), επίχωση µε άµµο και 3Α, 
επανακατασκευή οδοστρώµατος, προµήθεια - µεταφορά - τοποθέτηση σωλήνωσης Φ160 
PVC σειράς 41 και όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης της σωλήνωσης και οι απαιτούµενες 
καµπύλες γιά την σωστή λειτουργία της παροχής. Στα σηµεία που η παροχή αποχέτευσης 
τέµνει το δίκτυο ύδρευσης πρέπει απαραίτητα να περνάει κάτω από το δίκτυο ύδρευσης. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        67,50    (εξήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 110 (3)
  Για την πλήρη κατασκευή  της αποχέτευσης του δώµατος και της στέγης από κεραµίδια 
του κτηρίου σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές . Περιλαµβάνεται η 
κατασκευή του ντερέ (οριζόντιου συλλέκτη) της στέγης από λαµαρίνα γαλβανισµένη 
πάχους 1.0µµ και οι κατακόρυφες υδρορροές από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένη κατά ISO 
MEDIUM (πράσινη ετικέτα ) διατοµών όπως στα σχέδια , µε απόληξη µε γωνία 45 στο πόδα 
της σωλήνας και κάθε υλικό και µικρουλικό για την πλήρη και έντεχνη παράδοση .               
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        587,00    (πεντακόσια ογδόντα επτά )

ΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 24 
Θερµοσίφων ηλεκτρικός 20 λίτρων, εγχώριος, σύµφωνος προς τας Ελληνικάς 
Προδιαγραφάς και φέρων επ' αυτού το σήµα ποιότητος, ήτοι προµήθεια, προσκόµισις, 
εγκατάστασις και σύνδεσις προς την γραµµήν ηλεκτρικού ρεύµατος και δίκτυα Θερµού - 
ψυχρού ύδατος µετά των απαιτούµενων µικροϋλικών και της εργασίας διά παράδοσιν 
αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        145,00    (εκατό σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8041.6.1 
Σωληνας pp-r 25x4,2 τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή σωληνας 
pp-r, σύνδεσµοι,ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
Εξωτ. ∆ιαµέτρου 25 mm πάχους τοιχώµατος 4,2mm
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 007 100,00%  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,20    (οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 10 ΣΧΤ ΑΤΗΕ8066 (40Χ40)
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης, εσωτερικών διαστάσεων 40 Χ 40cm, πλήρης. Στην 
τιµή περιλαµβάνεται η εκσκαφή, το οπλισµένο σκυρόδεµα, το στεγανωτικό υλικό, το 
χυτοσιδηρό καπάκι και όλα τα ειδικά εξαρτήµατα, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο της 
Μελέτης, δηλαδή κατασκευή, σύνδεση µε τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιµή και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        155,50    (εκατό σαράντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: HΛΜ 39 (ΑΤΗΕ 8559.1.1 Σχετ.)
Εξαεριστήρες ελικοειδείς τοίχου ή αξονικοί µε παροχή 1700m3/h, 1100m3/h, 220m3/h, 
120m3/h, που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες 
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αναστροφής κ.λ.π.), δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, τοπ/ση και ηλεκτρική σύνδεση για 
παράδοση σε λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        157,14    (εκατό πενήντα επτά Ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 19 (8201.1.2)
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg πλήρης µε το αντίστοιχο  
στήριγµα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, 
µεταφορά και στήριξη.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        47,51    (σαράντα επτά Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 19 (8202.2)
Πυροσβεστήρας τύπου CO2, φορητός γοµώσεως 6 kg πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς του, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        79,81    (εβδοµήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 59 (8984)
Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα, τύπου "EXIT", ή και µε βέλος πορείας για επίτοιχη τοποθέτηση 
µε λάµπα. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος µαζί µε το 
λαµπτήρα, συνδεσµολογία, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        56,31    (πενήντα έξι Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 36 (4Ζ)
Πίνακας πυρανίχνευσης πλήρης 4 ζωνών, κατάλληλος για την εγκατάσταση του σε δίκτυο 
πυρασφάλειας µε όλες τις απαραίτητες θέσεις σύνδεσης και τους συσσωρευτές 
αυτονοµίας µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως  παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        260,00    (διακόσια εξήντα )

ΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 49 (Π)
 Σετ µεγαφώνου - σειρήνας, µε φάρο αναγγελίας συναγερµού κίνδυνου πυρκαγιάς, 24VDC, 
IP54, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 54, ηλεκτρονική µε ρυθµιζόµενη ένταση και δυο 
διαφορετικούς ήχους, µε ικανότητα λειτουργίας και σαν µεγάφωνο για την µετάδοση 
οδηγιών (σε περίπτωση πυρκαγιάς) µε την βάση, κατάλληλη και για εξωτερική επίτοιχη 
εγκατάσταση (στεγανή) και για σύνδεση µε το κέντρο σήµανσης κίνδυνου του κτιρίου ή µε 
το κέντρο πυρανίχνευσης, προµήθεια, σύνδεση  και εγκατάσταση µετά των υλικών και 
µικρουλικών και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη  και κανονική λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        48,45    (σαράντα οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 62 (Θ1)
Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού ιονισµού ή θερµοδιαφορικός, για σύστηµα πυρανίχνευσης  
µε τη βάση του,  ένδειξη ενεργοποίησης και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και µικρουλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούµενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        64,75    (σαράντα τέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 62 (ΗΛΜ Ν66)
Κοµβίο συναγερµού κατάλληλο για επίτοιχη ή χωνευτή εγκατάσταση, απαραίτητο 
συµπλήρωµα εγκατάστασης ανίχνευσης - αναγγελία πυρκαγιάς. Το κοµβίο συναγερµού θα 
είναι τύπου θραβόµενου τζαµιού µε προστατευτική διαφανή πλαστική µεµβράνη για 
προστασία χωρίς σφυρί για την ενεργοποίηση του, ήτοι προµήθεια κοµβίου συναγερµού 
καθώς και εργασία για την εγκατάσταση του και την παράδοση σε πλήρη και σωστή 
λειτουργία. 
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        44,97    (σαράντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 59 (8973.1.7)
Φωτιστικό σώµα  για  λάµπες  φθορισµού, στεγασµένων χώρων, µε κώδωνα, ψευδοροφής ή  
αναρτηµένο  αποτελούµενο  από  ενισχυµένη  βάση βαµένη µε χρώµα  φούρνου  µε  
ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής  και λειτουργίας, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές κλπ. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,  
σύνδεση και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  Με πλαστικό κώδωνα Προστασίας 
ΙΡ 20 
για λάµπες (Ν° * Watt) 4 * 40 W
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        98,40    (ενενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο::::  ΗΛΜ 59 ΣχΑΤΗΕ 8983 .1
   Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για εµφανή τοποθέτηση µε λαµπτήρες φθορισµού 1χ58W , 
χρώµατος φωτός , θερµοκρασίας 4000 βαθµών Kelvin προστασίας ΙΡ 65 , ενδεικτικού 
τύπου Disano 931,Echo ή ισοδυνάµο (επιλοδή επίβλεψης)  δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές ήτοι προµήθεια και εργασία εγκαταστάσεως σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        52,89    (πενήντα δύο Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 46 ΑΤΗΕ 8766.3.1
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ.  χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, 
τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και 
ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και 
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους 
εγκαταστάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,20    (τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 46 (ΑΤΗΕ 8766.3.2)
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  3 x 2,5 τ.χ. χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, 
τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και 
ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και 
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκατάστσης) και πλήρους 
εγκαταστάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,15    (τέσσερα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 46 ΑΤΗΕ 8766.3.4
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  3Χ6 τ.χ. χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους εγκαταστάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,10    (έξι Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 46  ΑΤΗΕ 8766.5.1
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  5Χ1,5 τ.χ. χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρο¨θλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, 
τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και 
ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και 
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συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) και πλήρους 
εγκαταστάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,70    (τέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 102 (4Χ1.5)
Καλώδιο σύνδεσης των µπεκ µε τους υπολογιστές ΝΥΥ 4 Χ 1.5 τετρ. χιλ.  Το καλώδιο για 
τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις να είναι τύπου ΝΥΥµε προδιαγραφές για απευθείας θάψιµο 
χωρίς την παρέµβαση άλλων προστατευτικών διατάξεων. πλήρως τοποθετηµένο µε κάθε 
σχετική εργασία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,90    (ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 102  ATHE 8773.6.5
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, επί τόπου του 
έργου, τοποθετηµένο σε ήδη κατασκευασµένο χωνευτό ή υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων 
διέλευσης που αποτιµώνται ιδιαίτερα, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του και πλήρης 
εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
(1m) διατοµής 5x10mm²
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,45    (δώδεκα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 62 (ΗΛΜ Ν61.5)
Καλώδιο τύπου UTP 5 για σύστηµα DATA-VOICE δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοµικών µονώσεως για πλήρης κια 
κανονική λειτουργία  καλώδιο   UTP 5  8 ΖΕΥΓΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,17    (τρία Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ Ν8732.1.2)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστκός, βαρέως τύπου PVC ορατός ή εντοιχισµένος, 
ενδεικτικού τύπου DUROFLEX διαµέτρου φ13.5 δηλαδή σωλήνας µε τις απαραίτητες 
ευθείες ή καµπύλες από πλαστικό υλικό προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,57    (τρία Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ Ν8732.1.3)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστκός, βαρέως τύπου PVC ορατός ή εντοιχισµένος, 
ενδεικτικού τύπου DUROFLEX διαµέτρου φ16 δηλαδή σωλήνας µε τις απαραίτητες 
ευθείες ή καµπύλες από πλαστικό υλικό προστόµια και µικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,70    (τρία Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 8732.2.2ΣΧ
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 13,5 ορατός ή εντοιχισµένος, 
δηλ. σωλήνας µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,07    (δύο Ευρώ και επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 8732.2.3ΣΧ)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 16 ορατός ή εντοιχισµένος, δηλ. 
σωλήνας µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως κλπ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,54    (τρία Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 8732.2.4 ΣΧ Φ23)
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Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 23 ορατός ή εντοιχισµένος, δηλ. 
σωλήνας µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως κλπ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,13    (τέσσερα Ευρώ και δεκατρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 041 ΣΧΕΤ6
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, στρογγυλό ή τετράγωνο, δηλαδή κουτί και εξαρτήµατα του 
ίδιου συστήµατος, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης και σύνδεσης. ελαφρού τύπου, χωνευτό, διαµέτρου έως Φ75mm ή 
τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµάχιο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,80    (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: HΛΜ 49(ΑΤΗΕ 8826 ΣΧ.)
Ρευµατοδότης τριφασικός 5πολικός Βιοµηχανικού τύπου στεγανός 16 Α, 380 V, µε το κυτίο 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκ/ση και σύνδεση παραδοτέο σε λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,60    (εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 139οΑΡΘΡΟ 139οΑΡΘΡΟ 139οΑΡΘΡΟ 139ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 49 ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8826.3.2
Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. Λευκός, ενδεικτικού τύπου 
LEGRAND VALENA. 
SCHUKO
Εντάσεως 16 Α
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,85    (επτά Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 49ΣχΑΤΗΕ 8801.1.4 
∆ιακόπτης ενδ.τύπου mosaic της LEGRAND 10Α, 250V κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι ή χωνευτός µε το κιτίο, δηλαδή προµήθεια 
µετά των µικροϋλικών και ειδικών εξαρτηµάτων στήριξης, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,91    (δώδεκα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 41 (ΣΧ2)
Κανάλι πλαστικό για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 100χ34 χιλ.,δηλ. 
προµήθεια και εγκατάσταση στον τόπο του έργου µαζί µε τα µικροϋλικά του.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ.Μ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,20    (δεκαπέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 52 (Π 4Σ)
Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός µε διάφανη πόρτα, προστασίας ΙΡ 40, τεσσάρων σειρών 
πλήρης µε τα όργανά του, γενικές συντηκτικές ασφάλειες, γενικό διακόπτη, ηλεκτρονόµο 
διαφυγής, διακόπτες, µικροαυτόµατους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, κλπ. αλλά και µε 
τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των  ηλεκτρικών  γραµµών, 
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας και λοιπά µικροϋλικά.
∆ηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, εντοίχιση και 
στερέωση, σύνδεση των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε  εργασία 
για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        600,00    (εξακόσια )

ΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 52
 Ηλεκτρικός πίνακας ενδεικτικού τύπου Legrand από χαλυβδοέλασµα χωρίς τα όργανά του  
(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα,   
οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  
εσωτερικής  συνδεσµολογίας πλάκες στήριξης, ράγες στήριξης µηχανισµών, στεγανός 
προστασίας ΙΡ44 τριφασική  , από θερµοπλαστικό , µε γενικές συντηκτικές ασφάλειες , 
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αυτόµατο διακόπτη 35 Α, γενικό διακόπτη 40Α , ηλεκτρονόµο διαφυγής 30Μa , 
τροφοδοτικό καλώδιο ΝΥΥ 3χ6  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών 
µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα ψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  
οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε 
πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών 
καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        390,89    (τριακόσια ενενήντα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 8213 (30 χ 40 χ 70)
Φρεάτιο επισκευής υπογείων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 30 χ 40 εκ. και βάθους 
µέχρι 60 εκ., δηλ.
α)  Εσκαφή σε έδαφος γαιώδης ή ηµιβραχώδες βάθους µέχρι 70εκ.
β)  ∆ιάστρωση πυθµένα µε γαρµπίλι πάχους 10 εκ.
γ)  ∆όµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή δοµική.
δ)  Επίχρηση όλων των εσωτερικών επιφανειών µε τσιµεντοκονίαµα των 600χγρ.
ε)  Εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εσκαφής.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά κατασκευής, κάθε εργασία καθώς 
και το κάλυµµα από χυτοσίδηρο.  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        44,02    (σαράντα τέσσερα Ευρώ και δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.7
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins 
Πάχους 3,65 mm 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        37,23    (τριάντα επτά Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101ΣΧ
Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος σε υπάρχουσα  βάση από άοπλο σκυρόδεµα  Σ 20-25  
στην οποία θα έχει τοποθετηθεί ο κλωβός αγκύρωσης του ιστού
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        50,00    (πενήντα )

ΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 ΣΧ2
Τοποθέτηση φωτιστικού ιστού µε το φωτιστικό σώµα, σε υπάρχουσα  βάση από άοπλο 
σκυρόδεµα στην οποία θα έχει τοποθετηθεί ο κλωβός αγκύρωσης του ιστού και σύνδεση 
του µε το ηλεκτρικό δύκτιο, δηλαδή µεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού ιστού 
παραδοτέου σε πλήρη και κανονική λειτουργία
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        115,00    (εκατό δεκαπέντε )

ΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 9347   ΗΛΜ 52
Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ δηλαδή υλικά και εργασία χωρίς την καταβολή στην 
∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός 
µετρητού της ∆ΕΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        485,00    (τετρακόσια ογδόντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 5 (200-220)
Τριγωνικη γειωση αποτελουµενη απο 3 ηλεκτροδια γειωσεως κατα DIN 48852 S ενδεικτικου 
τυπου ΕΛΕΜΚΟ 6300020 µηκους 2,0 Μ και συνδεοµενων µεταξυ τους και µε τα κιβωτια 
∆ΕΗ µε γυµνο χαλκινο αγωγο,διατοµης  50 τ.χ.προστατευοµενο απο  σιδηροσωληνα 
γαλβανιζε διαµετρου  3/4" ητοι προµηθεια προσκοµηση και εργασια τοποθετησεως και 
συνδεσεως,παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        290,00    (διακόσια ενενήντα )

ΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 49
Πρίζα ΟΤΕ χωνευτή ενδεικτικού τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδυνάµου δηλαδή 
προµήθεια, τα απαραίτητα   υλικά και  µικροϋλικά  και  την  απαιτούµενη  εργασία 
συνδεσµολογίας, εγκαταστάσεως  κλπ  για  την  παράδοση  του  σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,50    (είκοσι Ευρώ και πενήντα λεπτά)

                                        
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 06/04/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  06/04/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία
Τζαγκαράκη Στεφανία

Υφαντή Σοφία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ:   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ 

ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ 

ΤΟΥ 1955, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
Προϋπολογισµός: 303.859,65 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: ΕΣΟ∆Α

ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΡΡΡ   ΗΗΗ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο

Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καθαριζόµενης επιφάνειας (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    80,0080,0080,0080,00

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή 
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών 
προ και µετά την εκσκαφή.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    180,00180,00180,00180,00

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ηµιβραχώδες
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Κυβ. Μέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    12,0012,0012,0012,00

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    80,0080,0080,0080,00

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη 
διατοµών προ και µετά την εκσκαφή

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    192,00192,00192,00192,00

ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τόννο και δεκάµετρο (ton x 10 m)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    288,00288,00288,00288,00

ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1.920,001.920,001.920,001.920,00

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη 
διατοµών προ και µετά την επίχωση. 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    120,00120,00120,00120,00

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών 
προ και µετά την εκσκαφή. 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    45,0045,0045,0045,00

ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο
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 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    25,0025,0025,0025,00

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο

∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    20,0020,0020,0020,00

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως*

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    75,0075,0075,0075,00

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως*

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    32,0032,0032,0032,00

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    130,00130,00130,00130,00

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο

Καθαίρεση επιχρισµάτων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    600,00600,00600,00600,00

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο

Καθαίρεση παλαιών επιχρισµάτων και υδροβολή
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    28,0028,0028,0028,00

ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο

∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18ο

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή 
πλαισίου 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    60,0060,0060,0060,00

ΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19ο

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    400,00400,00400,00400,00

ΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20ο

Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών Με εφαρµογή διαβρωτικών 
χηµικών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    15,0015,0015,0015,00

ΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21ο

∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεµα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    18,0018,0018,0018,00

ΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    300,00300,00300,00300,00

ΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23ο
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Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας S500 ή S500s
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    8.000,008.000,008.000,008.000,00

ΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24ο

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, δοµικά πλέγµατα S500s
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1270,001270,001270,001270,00

ΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25ο

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::10.000,010.000,010.000,010.000,00000    

ΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26ο

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    15,0015,0015,0015,00

ΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27ο

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    27,0027,0027,0027,00

ΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28ο

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας . Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    62,0062,0062,0062,00

ΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29ο

Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου ανά m3.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

                                                                                    ()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    0,500,500,500,50

ΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30ο

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 
πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    85,0085,0085,0085,00

ΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31ο

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (µιάς) 
πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    25,0025,0025,0025,00

ΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32ο

Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών  Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    28,0028,0028,0028,00

ΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33ο

Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    37,0037,0037,0037,00

ΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34ο

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    170,00170,00170,00170,00

ΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35ο

Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ  Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ (αχοιβάδα)
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    3,003,003,003,00

ΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36ο

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    20,0020,0020,0020,00

ΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37ο

Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    95,0095,0095,0095,00

ΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38ο

Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    150,00150,00150,00150,00

ΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39ο

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου Επιστρώσεις πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40ο

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    13,0013,0013,0013,00

ΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41ο

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    120,00120,00120,00120,00

ΑΡΘΡΟ 42oΑΡΘΡΟ 42oΑΡΘΡΟ 42oΑΡΘΡΟ 42o

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 
1, διαστάσεων 20x20 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    45,0045,0045,0045,00

ΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43ο

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις 
τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    14,0014,0014,0014,00

ΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44ο

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα Επενδύσεις τοίχων µε 
πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 45oΑΡΘΡΟ 45oΑΡΘΡΟ 45oΑΡΘΡΟ 45o

Επιστρώσεις δια τοπικού χτυπητού πωρόλιθου πάχους 3cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τετραγωνικό µέτρο (µ²)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    136,00136,00136,00136,00

ΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46ο

Γαρµπιλοδέµατα, Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    40,0040,0040,0040,00

ΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47ο

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορτούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο Kατώφλια από 
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µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    9,009,009,009,00

ΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48ο

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    90,0090,0090,0090,00

ΑΡΘΡΟ 49οΑΡΘΡΟ 49οΑΡΘΡΟ 49οΑΡΘΡΟ 49ο

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
µάρµαρο πάχους 2 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50ο

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό-Επενδύσεις βαθµίδων µε 
µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    13,0013,0013,0013,00

ΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51ο

Περιθώρια δώµατος (λούκια)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    25,0025,0025,0025,00

ΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52ο

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    12,0012,0012,0012,00

ΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53ο

Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    12,0012,0012,0012,00

ΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54ο

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    8,508,508,508,50

ΑΡΘΡΟ 55oΑΡΘΡΟ 55oΑΡΘΡΟ 55oΑΡΘΡΟ 55o

Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε φύλλα προοξειδωµένου χαλκού
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    8,008,008,008,00

ΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56ο

Κατασκευή υαλοτοίχων Από υαλόπλινθους κοινούς 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57ο

Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας 
Eπένδυση µε γυψοσανίδες ανθυγρές (GKΙ) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    16,0016,0016,0016,00

ΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58ο

Περσιδωτά προπετάσµατα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    27,0027,0027,0027,00

ΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59ο

Μόνωσις οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ3

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    9,009,009,009,00

ΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60ο

Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη



6

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    160,00160,00160,00160,00

ΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61ο

Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 285 gr/m2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    40,0040,0040,0040,00

ΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62ο

Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    60,0060,0060,0060,00

ΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63ο

Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    200,00200,00200,00200,00

ΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64ο

Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    40,0040,0040,0040,00

ΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65ο

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    6,006,006,006,00

ΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66ο

Επικαράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    160,00160,00160,00160,00

ΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67ο

Σανίδωµα στέγης Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    160,00160,00160,00160,00

ΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68ο

Σκελετός στέγης, για κεραµίδια γαλλικού τύπου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    160,00160,00160,00160,00

ΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69ο

Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    7,007,007,007,00

ΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70ο

Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    8,008,008,008,00

ΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71ο

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    6,006,006,006,00

ΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72ο

Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού «χωρικού» τύπου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    27,0027,0027,0027,00

ΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73ο

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4,504,504,504,50

ΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74ο

Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4,004,004,004,00

ΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75ο

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76ο

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    3,003,003,003,00

ΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77ο

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, διαφανείς πάχους 3,0 mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78ο

Ανακλαστικοί υαλοπίνακες διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί, συνολικού πάχους 18 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    22,0022,0022,0022,00

ΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79ο

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 ’’
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    3,003,003,003,00

ΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80ο

Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    40,0040,0040,0040,00

ΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81ο

Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών  επιχρισµάτων µε  χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    385,00385,00385,00385,00

ΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82ο

Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε  χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    220,00220,00220,00220,00

ΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83ο

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε πλαστικό χρώµα Χωρίς σπατουλάρισµα της 
γυψοσανίδας
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    8,008,008,008,00

ΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84ο

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    96,0096,0096,0096,00

ΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85ο

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών ∆ιαστάσεων 
περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, µήκους 1,80 m 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86ο
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Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87ο

Αναµικτήρας (µπαταρία)νεροχύτη Φ1/2 ins
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµάχιο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88ο

Νιπτήρας πορσελάνης   πλήρης. ∆ιαστάσεων  35*43 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµάχιο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89ο

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90ο

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήµενου τύπου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

ΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91ο

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

ΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92ο

σετ W.C.για 'ατοµα µε ειδικές ανάγκες
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93ο

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 100 mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

ΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94ο

Καθρέπτης τοίχου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95ο

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - µήκους 0,60 cm  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96ο

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

ΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97ο

Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4,004,004,004,00

ΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98ο

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη απλή 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

ΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99ο

Χρωµέ βουρτσάκι καθαρισµού (πιγκάλ) και καλαθάκι αχρήστων λεκάνης αποχωρητηρίου   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    3,003,003,003,00

ΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100ο
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Καπέλο σωλήνα εξαερισµού
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 40 mm 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    10,0010,0010,0010,00

ΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 50 mm 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    25,0025,0025,0025,00

ΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 100 mm 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    15,0015,0015,0015,00

ΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104ο

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από P.V.C. σειράς 41 εσωτ. διαµέτρου Φ 125 mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    35,0035,0035,0035,00

ΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105ο

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 
m 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106ο

Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Kg

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107ο

Βαλβίδα αντεπίστροφη Φ125
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108ο

Υποβρύχια αντλία λυµµάτων 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109ο

Στεγανός βόθρος 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110ο

παροχή αποχέτευσης 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111ο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112ο

Θερµοσίφων ηλεκτρικός 20 λίτρων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::1,001,001,001,00    

ΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113ο

ΣΩΛΗΝΑΣ PP-R Εξωτ. ∆ιαµέτρου 25 mm πάχους τοιχώµατος 4,2 mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m

                                                                                                                            ()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::55,0055,0055,0055,00        

ΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114ο
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Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης διαστ 40 Χ 40cm 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::3,003,003,003,00    

ΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115ο

Εξαεριστήρες ελικοειδείς τοίχου ή αξονικοί µε δ.ε.1.728m3/h, 1.100m3/h, 220m3/h, 
120m3/h
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.

                                        ()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00    

ΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116ο

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός γοµώσεως 6kg
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    6,006,006,006,00

ΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117ο

Πυροσβεστήρας τύπου Co2, γοµώσεως 6 kg.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118ο

Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα, τύπου "EXIT" ή και µε βέλος πορείας
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119ο

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120ο

Φαροσειρηνα συναγερµού
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121ο

Ανιχνευτής καπνού ιονισµού ή Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    12,0012,0012,0012,00

ΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122ο

Κοµβίο συναγερµού
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4,004,004,004,00

ΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123ο

Φωτιστικό σώµα  για  λάµπες  φθορισµού, 4*40 Watt
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4,004,004,004,00

ΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124ο

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για εµφανή τοποθέτηση µε λαµπτήρες φθορισµού 1χ58W 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ  Τριπολικό ∆ιατοµής:   3 Χ 1,5 mm2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    390,00390,00390,00390,00

ΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ. Τριπολικό. ∆ιατοµής: 3 x 2,5 mm2.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    350,00350,00350,00350,00

ΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατοµής:   3 Χ 6 mm2 
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό ∆ιατοµής:   5 Χ 1,5 mm2 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00

ΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129ο

Καλώδιο σύνδεσης ΝΥΥ 4 Χ 1.5 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    80,0080,0080,0080,00

ΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατοµής 5x10mm²
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    15,0015,0015,0015,00

ΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131ο

Καλώδιο τύπου UTP 5 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    40,0040,0040,0040,00

ΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστκός DUROFLEX φ13,5 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    350,00350,00350,00350,00

ΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστκός DUROFLEX φ16
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    650,00650,00650,00650,00

ΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 13,5
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    50,0050,0050,0050,00

ΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 16
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    70,0070,0070,0070,00

ΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ή ίσιος Φ 23
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    55,0055,0055,0055,00

ΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137ο

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης διαµέτρου έως Φ75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 
100x100mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµάχιο

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    45,0045,0045,0045,00

ΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138ο

Ρευµατοδότης τριφασικός 5πολικός  16Α.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 139oΑΡΘΡΟ 139oΑΡΘΡΟ 139oΑΡΘΡΟ 139o

Ρευµατοδότης χωνευτός, SCHUKO, Εντάσεως 16 Α
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    11,0011,0011,0011,00

ΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140ο

∆ιακόπτης ενδ.τύπου mosaic της LEGRAND κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ σε κανάλι ή 
επίτοιχος

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    5,005,005,005,00
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ΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141ο

Κανάλι πλαστικό για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 100χ34 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Μ.Μ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    30,0030,0030,0030,00

ΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142ο

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός, τεσσάρων σειρών πλήρης µε τα όργανά του
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143ο

 Ηλεκτρικός πίνακας ενδεικτικού τύπου Legrand τριφασικός ΙΡ44
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144ο

Φρεάτιο επισκευής υπογείων καλωδίων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

ΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145ο

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ.µ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    50,0050,0050,0050,00

ΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146ο

Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    4,004,004,004,00

ΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147ο

Τοποθέτηση και συνδεση φωτιστικού
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ.

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

ΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148ο

Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149ο

Τριγωνική γείωση
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τεµ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    1,001,001,001,00

ΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150ο

Πρίζα ΟΤΕ χωνευτή ενδεικτικού τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδυνάµου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ

()()()()            ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ::::    2,002,002,002,00

                                        
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 06/04/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  06/04/2009
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία
Τζαγκαράκη Στεφανία

Υφαντή Σοφία
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