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ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ-
ΤΩΝ   2018 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 370.000 ευρω 
ΑΡ.ΜΕΛ.  6/2018 

 
                                                                                                        Κ.Α. 30-7331.0023  ΣΑΤΑ & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ  
                    

A-1            22.20.01  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε   

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

               Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

 Επτά & 90% ( 7,90)  ΕΥΡΩ                                                                                                

A-2           22.21.01   Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  
 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς 
και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και 
η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

              Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 

Τέσσερα & 50%    ( 4,50)  ΕΥΡΩ  

 

A-3            22.22.01    Καθαίρεση επικεραμώσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η 
διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων  

 

Έξι & 70%   (6,70)   ΕΥΡΩ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &   

                ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
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A-4     22.22.02    Καθαίρεση επικεραμώσεων  
 

              Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
                         Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε  
              οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή  
              των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
                              Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%  

     Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο     
     καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους  
     από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε    
     κανονικά σχήματα. 

                                                              Εννέα    (9,00)       ΕΥΡΩ  

 

    A-5    22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση 
των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα 
σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η 
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  
 

ΕΥΡΩ:  (16,80)  Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά.                                                   
 
                                                                                      
    Β-1        23.03   Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

Πέντε& 60%   (5,60)  ΕΥΡΩ  
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    Β-2        38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 

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

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

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

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

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

 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

                   Ένα και 1%   (1,01)  ΕΥΡΩ  
 

            
  Β-3  54.46.01    Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 
 

 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 
2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με 
φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση 
στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από 
ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισο-
χαρακτές"  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 κλειδαριά και χειρο-
λαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρο-
λαβών,  
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Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm  
                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  
 

                   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

                   Εκατόν δέκα οκτώ  (118,00)    ΕΥΡΩ    
 
                                                                                                      

Β-4           54.46.02      Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446 
Εκατόν είκοσι τρία  (123,00)      ΕΥΡΩ    

                       
 

 Β-5       52.66.02  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267  
 

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

                                Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής                                  
                                Εξήντα ένα  ( 61,00)    ΕΥΡΩ  
 
 
Β-6        52.80.01 Σανίδωμα στέγης 
                 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281  

 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα 
και εργασία πλήρους κατασκευής. Σανίδωμα στέγης με σκουρέτα 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.                   
                                Δέκα   έξι  & 75%  ( 16,75)     ΕΥΡΩ 
    
 

Β-7         52.86 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286 
 

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρμα-
τόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις 
απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
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Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).  
 

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, 
η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

                 Έντεκα  ( 11,00)     ΕΥΡΩ 
 
 
 
Β-8        52.94  Κάλυψη οροφής με μισόταβλες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5294 
 

Κάλυψη οροφής με μισόταβλες και ροκανισμένα πηχάκια αρμοκάλυψης, ή μόνον με 
μισόταβλες επί διαδοκίδωσης με καδρόνια της απαιτούμενης διατομής τοποθετημένα 
ανά 30 cm. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και 
η εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυμένης επιφανείας οροφής 
 

Δέκα   έξι & 80%  ( 16,80)     ΕΥΡΩ  
 
 
Β-9       61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με 
ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί 
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

 

 Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών 
πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

 

 Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 

 Δύο & 70%  ( 2,70) ΕΥΡΩ  
 
 
Β-10        61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6119  
 

 Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο προσδενόμενο σε 
υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκελετό με γαλβανισμένο σύρμα ή στερεουμένο με 
ήλους ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και μικροϋλικά και ιικριώματα καθώς και 
εργασία τοποθέτησης. 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 Τέσσερα  & 50%  ( 4,50)  ΕΥΡΩ  
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Β-11  64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 

              Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., 
από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και 
των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέ-
τηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

                      Τέσσερα & 50%  ( 4,50)  ΕΥΡΩ  

Β-12   65.05  Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
       Εκατόν  εβδομήντα  πέντε ( 175,00)  ΕΥΡΩ  
 

             65.17  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα   

       Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων     
                         συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού   
                         πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ    
                         03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". με θερμοδιακοπή 
  

Β-13   65.17.01  Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα με  

                             θερμοδιακοπή  
           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519 
 

                             Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
                             Διακόσια (200,00)  ΕΥΡΩ  

 

Β-14   65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή  

                             χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή  
           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524 
             

                            Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
                            Εκατόν τριάντα πέντε (135,00) ΕΥΡΩ  

 

 

Β-15   65.02.02.03   Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο: 

                 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη  με θερμοδιακοπή 
                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504 
                                                               
                                                             Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
                                  Εκατόν  πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ 



                                                            

                           - 8 - 

Γ-1    72.11  Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους 
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών". 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, 
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα 
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με 
σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκερά-
μων. 

                             Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας  
           Είκοσι  δύο & πενήντα%  (22,50) ΕΥΡΩ    

Γ-2    71.21  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 

Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 

               Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
               Δέκα  τρία & πενήντα%  (13,50) ΕΥΡΩ    

Γ-3   71.22  Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  
 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και 
σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 

               Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
               Δέκα τέσσερα (14,00) ΕΥΡΩ     

 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm 
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με 
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με 
αναδίπλωση. 
 

Γ-4          72.44.01 Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
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 Είκοσι  & 20% ( 20,20) ΕΥΡΩ    
 

  

Γ-5           72.44.02 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
Δέκα πέντε & 70 % (15,70) ΕΥΡΩ                                                                                              
 

Γ-6          73.33  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 

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

73.33.1 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 
 
                  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τριάντα ένα & 50 % (31,50) ΕΥΡΩ    

Γ-7    Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό 
τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός 
των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού 
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 
                   
                    Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

  Τριάντα τρία  & 50 % (33,50) ΕΥΡΩ                                                                                                 
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Δ-1            76.22   Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή 
συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 
 

76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + 
μεμβράνη + 3 mm)  
 
 

                   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 Τριάντα  εννέα  (39,00) ΕΥΡΩ    

 

Δ-2           76.27  Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι 
με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 
 

76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  
 

                   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 Πενήντα  (50,00) ΕΥΡΩ    

Δ-3             77.27 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών 

  Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την    
  μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  
 

  Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός   
  των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.  
 

77.27.02 Διπλό λάδωμα και στίλβωση 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7749  
 

                  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
                                    Δύο &25%  ( 2,25) ΕΥΡΩ    

Δ-4           77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754  
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί 
τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών".  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
                  Έξι &70%  (6,70) ΕΥΡΩ    
 

Δ-5           77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 

 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
                  Έξι &70%  (6,70) ΕΥΡΩ    

Δ-6         78.05  Γυψοσανίδες 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, 
εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξά-
νονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 

78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

                   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Δέκα πέντε & 50%  (15,50) ΕΥΡΩ     
 

  Δ-7      79.49  Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες, 
κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθάνης 
πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων ".  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
Δέκα τρία & 50%  (13,50) ΕΥΡΩ    

 
  Δ-8        79.10   Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές 
ίνες πολυπροπυλενίου. 
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με 
το υλικό 
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
Επτά & 90%  (7,90) ΕΥΡΩ    

                                         

   Ε-1          8062.1  ΑΤΗΕ 

                     Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ  8062 
 

                    Tιμή ανά χιλιόγραμμο ( Κgr)  κατασκευής . 
                     Είκοσι   (20,00) ΕΥΡΩ    
 

   Ε-2         8305    ΑΤΗΕ 

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

  Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ  8305 
                
                    Tιμή  ανά   τεμάχιο  
                    Εκατόν ενενήντα ( 190,00) ΕΥΡΩ    
 

       
    Ε-3          ΑΤΗΕ 8307.2 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων   
                   του πλήρης.  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 14                                                                                       
 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. 
Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού 
- ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ 
που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό 
διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη ή δεύτερη σαπουνοθήκη και η 
πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα 
νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία 
Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 42 Χ 56 cm 
 
                             ( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο 
 
                             ΕΥΡΩ: Διακόσια Πενήντα  (250,00 €) 
 
         
    Ε-4         ΗΛΜ 5 ΝΑ Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης 'HELIDUR-SP' από σκληρό PVC                     
                   πίεσης 16 atm    διαμέτρου Φ 3/4 ins 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης 'HELIDUR-SP' από σκληρό P.V.C. πιέσης λειτουργίας για 20 
C,16,0 atm, 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 
 
                   Τιμή  ανά (1 m.)   Μέτρο  
                                                                                                         
                   Τρία και ογδόντα λεπτά ( 3,80) ΕΥΡΩ 
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     Ε-5      ΑΤΗΕ 8138.2    Κρουνός   εκροής ( βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμένος κοινός με  
                 προσθήκη  και ροζέττα.                                    
 
                 Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 13                                                                                              
                                                                                                                                
        Κρουνός   εκροής ( βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμένος κοινός με προσθήκη  και ροζέττα.  
Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και η εργασία πλήρους  εγκατάστα-
σης. Διαμέτρου  1/2 ins.    
                                                                   
                Tιμή   ανά  τεμάχιο  
                Οκτώ και τριάντα έξι λεπτά. (8,36) ΕΥΡΩ 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                        
 

 Ε-6    ΑΤΗΕ 8141.1.2  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,  
           επιχρωμιωμένος δς νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins 
 
           Κωδ. Αναθεώρησης  ΗΛΜ 13                           
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 

αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins 
 
                 Τιμή  ανά ( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο 
 
                  ΕΥΡΩ: Σαράντα δύο   (42,00 €)                                                              
 
 
          

     Ε-7     ΑΤΗΕ 8045 ΝΑ   Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm 
 
                Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος. 
 
                      ( 1 Τεμ. )      Τεμάχιο:   
                      ΕΥΡΩ:  Τριάντα πέντε    (35,00 €)   Τ.Ε.                                                                                                    
                                                                                                            

                                                                                         
 
    Ε-8      ΑΤΗΕ 8046 ΝΑ   Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ  
                        125 mm   
                                                                                                                                                     

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος xωρίς 
κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 
                  
                        Tιμή ανά  ( 1 Τεμ.)  Τεμάχιο 
 

    ΕΥΡΩ: Τριάντα τέσσερα και δεκαεπτά λεπτά     (34,17 €)   Τ.Ε. 
 
 
      

     Ε-9            ΑΤΗΕ 8042.1.2Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.   

                        Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm                                                              
                        
                        Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 
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atm, 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 Πιέσεως 4 
atm Διαμέτρου 40 mm 
 
                       Τιμή  ανά ( 1 m ) Μέτρο       
                       ΕΥΡΩ: Δέκα και δεκαοκτώ λεπτά     (10,18 €)   Τ.Ε. 
 
 
 

 Ε-10         ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4    

                 atm Διαμέτρου 50 mm 
                 Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 
atm, 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 Πιέσεως 4 
atm Διαμέτρου 50 mm 
 
                   Τιμή ανά ( 1 m ) Μέτρο          
                   ΕΥΡΩ: Δέκα και εξήντα λεπτά  (10,60 €)   Τ.Ε. 
 
 
Ε-11           ΑΤΗΕ 8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4  
                   atm Διαμέτρου 63  mm 
                   Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 
atm, 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 Πιέσεως 4 
atm Διαμέτρου 63 mm 
                                                                  
                   Τιμή ανά  ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ:  Δώδεκα και πενήντα λεπτά  (12,50 €)   Τ.Ε. 
 
      
  Ε-12         ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4  
                   atm Διαμέτρου 100mm                                   
                   Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
                                                              

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 
atm, 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 Πιέσεως 4 
atm Διαμέτρου 100 mm 
 
             Τιμή ανά  ( 1 m ) Μέτρο   ΕΥΡΩ:  
             Δεκαοκτώ και έντεκα λεπτά     (18,11 €)   Τ.Ε. 
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Ε-13     ΑΤΗΕ 8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm  
             Διαμέτρου 125mm                                                                          
             Κωδ. Αναθεώρησης  ΗΛΜ 8 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 
atm, 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 Πιέσεως 4 
atm Διαμέτρου 125 mm 
 
                  Τιμή  ανά ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ: Δεκαεννέα και είκοσι επτά λεπτά     (19,27 €)   Τ.Ε. 
 
                            
Ε-14           ΑΤΗΕ 8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X  
                   50cm και βάθος  έως 0,50 m 
                                                                                                                              
                   Κωδ. αναθεώρησης ΗΛΜ 10 
 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg 
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του  πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm 
τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, 
επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών 
του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 
Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m 
                                                       
                                                  
                   Τιμή ανά  ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα (150,00 €)   Τ.Ε. 
 

 
                                                           
Z-1     Άρθρο Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή 
ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
                                                                               

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα  πέντε  λεπτά.   
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    Αριθμητικά:  0,45              
 

               

Ζ-2              Άρθρο Δ-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι  λεπτά  

 Αριθμητικά:  1,20                                                  
                                                                                                                                                               
                                                

Ζ-3      Άρθρο Δ-5  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ  

       
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, 
ως εξής: 

 

 Άρθρο Δ-5.1  Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά  
  Αριθμητικά:  7,54                 

  
 

 

 

                                                      
                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καρδίτσα  ___/___/2018 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc., 
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Καρδίτσα___/___/2018 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Υ. 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΑΙΟΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
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