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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 
 

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός του κατ΄αποκοπή τιμήματος  με το οποίο θα 
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

Το κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος τιμολογίου, αναφέρεται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλήρως και 

άρτια περαιωμένα και περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών πάσης φύσεως, γενικών εξόδων και 

εργολαβικού οφέλους του αναδόχου, για την ολοσχερή, εμπρόθεσμη και έντεχνη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του για την κατασκευή, δοκιμές, ρυθμίσεις, φύλαξη μέχρι την υπογραφή των Πρωτοκόλλων 

Διοικητικής Παραλαβής (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 29.1. του τεύχους της Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων), όπως αυτές προσδιορίζονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών και όπως 

απαιτεί η φύση και η κατασκευαστική και λειτουργική πληρότητα του έργου, έστω και αν μερικές λεπτομέρειες 

δεν αναφέρονται στη μελέτη, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση και λειτουργία.  

 
1. Το κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται σε σύνολα εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, τα οποία θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Το κατ’ 
αποκοπή τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών 
καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, από το κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στο κατ΄αποκοπή τίμημα, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους (κόστος διαχείρισης αποβλήτων και μεταφοράς σε 
μονάδες διαλογής), των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο 
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

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

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ 
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  
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  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

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

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 
εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

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

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

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

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

1.15 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη 
για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
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1.16 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

1.18 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 
κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.20 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 
μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.21 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.22 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για 
να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Tο κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνεται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, 
φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, 
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

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

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

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου 
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση 
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

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

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
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(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
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ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΟ Α)  

Πλήρης, εμπρόθεσμη και έντεχνη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την κατασκευή, τις δοκιμές, 

ρυθμίσεις, φύλαξη μέχρι την υπογραφή των Πρωτοκόλλων Διοικητικής Παραλαβής (σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 29.1. του τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων), όπως αυτές 

προσδιορίζονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών και όπως απαιτεί η φύση και η κατασκευαστική και 

λειτουργική πληρότητα του έργου, έστω και αν μερικές λεπτομέρειες δεν αναφέρονται στη μελέτη, ώστε το 

έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση και λειτουργία.  

Στο κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος  τιμολογίου περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ή περιγράφεται ρητώς στο παρόν τιμολόγιο, άλλα προκύπτει η 
συμβατική υποχρέωση εκτελέσεως της από τα υπόλοιπα τεύχη του έργου και τα σχέδια της μελέτης 
εφαρμογής, που αλληλοσυμπληρώνονται. 

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των 
οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση του νέου 
Μαγνητικού Τομογράφου στον χώρο υπογείου όπου στεγάζεται ο παλιός Αξονικός Τομογράφος στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», και την πλήρη διενέργεια 
των δοκιμών και ρυθμίσεων των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία 
αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που 
περιέχουν) τα παρακάτω: 

1. Η σύμβαση ανάθεσης έργου 
2. Η Διακήρυξη – Πρόσκληση του Διαγωνισμού  
3. Η Οικονομική Προσφορά, όπως αυτή παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή ΟΙΚ & ΗΜ εργασιών και οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.).  
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής (σχέδια & κλπ) των οικοδομικών εργασιών και των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου - κλπ), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο 
πίνακα, οι οποίες θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία.  

9. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 
 

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: 

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια Αριθμ. Αποφ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 – ΦΕΚ1746Β, 
19.05.2017 όπως αυτά θα ισχύουν κατά την δημοπράτηση του έργου, σύμφωνα και με 
την Εγκύκλιο 11/19-06-2017 ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466 Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  
 (4)   Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α22.57.81.21  Αποξήλωση φθαρμένων,πινακίδων σήμανσης (επίτοιχων ή επί των 
θυρόφυλλων), με προσοχή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
Αποξήλωση όλων των πινακίδων σήμανσης (επίτοιχων ή επί των θυρόφυλλων), με προσοχή και 
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση των αχρήστων υλικών. Τιμή κατ'αποκοπή 
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Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100% 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλά- τους 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 και του πυθμένα και την 
τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί 
ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε από σταση. Επιμέτρηση με 
λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε 
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές 
πλάκες. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 
  
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100% 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
σε όγκο ορύγματος. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 100% 
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, 
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της 
καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100% 
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100% 
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, 
οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".   
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 
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Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων 
και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η 
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτω- σης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με 
χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών αναθεώ ρησης: 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100% 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται 
προ σοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100% 
 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). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100% 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
ασβεστο- τσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε 
πάχους, σε οποια- δήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 
αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02- 01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.30.05 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα 
επι φανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Α 100% 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση 
των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 
1,00 m2. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267 100% 
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας 0,05 - 0,10 
m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.  Τιμή 
ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
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 
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προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή 
αποθήκευση. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100% 
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα 
ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής 
επιφανείας. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100% 
 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη 
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία 
και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως 
αποπερατωθείσας εργασίας. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη 
επένδυση γυψοσανίδας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός – υλικό πλήρωσης - 
επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός 
φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων 
με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως 
απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 
Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση 
επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α20.42.79.01 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με 
αυτοκίνητο 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 100% 
Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδα- φίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε 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.  
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α22.20.79.08 Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών χωρίς 
προσοχή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100% 
Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών χωρίς προσοχή μαζί με το κονίαμα 
στρώσης αυτών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο, την μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης, 
σε οποιαδήποτε οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση και την συσσώρευση σε σημεία για φόρτωση 
πάνω σε αυτοκίνητο και απομάκρυνση. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α22.57.79.19 Αποξήλωση φάσας προστασίας τοίχου χωρίς προσοχή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
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Αποξήλωση φάσας προστασίας τοίχου χωρίς προσοχή και μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση 
των αχρήστων υλικών. Τιμή ανά μέτρο όψης (m) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α22.57.79.20 Αποξήλωση γκισέ και ξυλίνων ερμαρίων παντός τύπου  
(επιδαπέδια, κρεμαστά και υψηλά ερμάρια) χωρίς προσοχή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
Αποξήλωση γκισέ και ξυλίνων ερμαρίων παντός τύπου (επιδαπέδια, κρεμαστά και υψηλά ερμάρια) 
χωρίς προσοχή και μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση των αχρήστων υλικών. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο όψης (m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α22.63.79.03 Αποξήλωση περιθωρίων χωρίς προσοχή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100% 
Αποξήλωση περιθωρίων χωρίς προσοχή, συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωσιν και 
μεταφορά προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση. Τιμή ανά μέτρο όψης (m) 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕ- 
 ΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100% 
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, 
σε στρώ- σεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια 
του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος". 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με 
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση 
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 
Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\32.01.07 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216 100% 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική 
συμπύκνωση σκυροδέματος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασί- μου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100% 
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, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-
00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  01-01-04-00 "Εργοταξιακά 
συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 01-
01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
 Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή του 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, 
εργασί μου 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. 
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ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 
σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100% 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατα- σκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέ- γερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 
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 Ανά- δοχο 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. 
 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέν 

α προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

Ονομαστ. 
Διατομή 
(mm2) 

Ονομ. 
μάζα/μέτρ 
ο (kg/m) 

 Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C   

5,0 
 

✓ 

 
✓ 

 
19,6 0,154 

5,5 
 

✓ 

 
✓ 

 
23,8 0,187 

6,0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 28,3 0,222 

6,5 
 

✓ 
 

✓ 
 

33,2 0,260 
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7,0 
 

✓ 
 

✓ 
 

38,5 0,302 

7,5 
 

✓ 

 
✓ 

 
44,2 0,347 

8,0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50,3 0,395 

10,0 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 78,5 0,617 

12,0 ✓ 

 
✓ 

 
✓ 113 0,888 

14,0 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 154 1,21 

16,0 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 201 1,58 

18,0 ✓ 
    

254 2,00 

20,0 ✓ 

    
314 2,47 

22,0 ✓ 
    

380 2,98 

25,0 ✓ 
    

491 3,85 

28,0 ✓ 
    

616 4,83 

32,0 ✓ 
    

804 6,31 

40,0 ✓ 
    

1257 9,86 

        

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

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 

έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο ερ- 

γασίας. 
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυ- χόν 

θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . Χαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίας B500C. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 
 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επι κάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 
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ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1 100% 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του 
έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
μπατικών τοίχων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100% 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 
0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν 
των 4Φ12, η διαφορά τιμο- λογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100% 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 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). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α71.01.79.04 Αρμολογήματα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου και μορφής με 
έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού ενδεικτικού τύπου Betonfix RCA της 
Sintecno ή ισοδυνάμου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 100% 
Αρμολογήματα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου και μορφής με έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα 
ενός συστατικού ενδεικτικού τύπου Betonfix RCA της Sintecno ή ισοδυνάμου, σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας. 
Περιλαμβάνεται: 
- η διάνοιξη των αρμών σε βάθος 3 έως 4 εκ. με χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (μη 
κρουστικών), προσεκτικά ώστε να μην διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιίας σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 14- 02-01-03. 
- ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής για την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων 
- το πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, 
- η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με πεπιεσμένο αέρα, 
- η αρμολόγηση με έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού ενδεικτικού τύπου Betonfix 
RCA της Sintecno ή παρομοίου. 
- η συντήρηση της επιφάνειας εφαρμογής και ο τελικός καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών 
αρμολόγησης. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
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Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α71.21.79.05 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονιάµατα στις δύο 
πρώτες στρώ σεις και τελική τρίτη στρώση με έτοιμο κονίαμα ειδικής σύνθεσης ενός συστα- 
τικού με ιδιότητες αφύγρανσης, ενδεικτικού τύπου Limepor-FN ή Limepor- EDO της Sintecno 
ή ισοδύναμoυ 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100% 
Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονιάματα στις δύο πρώτες στρώσεις και τελική Τρίτη στρώση με 
έτοιμο κονίαμα ειδικής σύνθεσης ενός συστατικού με ιδιότητες αφύγρανσης, ενδεικτικού τύπου 
Limepor-FN ή Limepor-EDO της Sintecno ή ισοδύναμoυ, 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" το οποίο 
περιλαμβάνει: 
  - Πρώτη στρώση (πεταχτό) πάχους 5 mm με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 των 450 kg σιμέντου 
με άμμο λατομείου χονδρόκοκκο. 

 - Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 των 450 kg τσιμέντου με άμμο 
λατομείου "Β" μετριόκοκκο. Το πάχος του λασπώματος θα είναι τουλάχιστον 1,5 cm. Όλες οι τρύπες 
και τα αυλάκια οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων (Η/Μ, Οικοδομικών) θα κλείνονται στο στάδιο του 
λασπώματος. 

 - Ως στάδιο ελεγχόμενης ωρίμανσης, αναμονή για (3) εβδομάδες μετά το πέρας των δύο πρώτων 
στρώσεων και μετά εφαρμογή της τρίτης στρώσης (λεπτοκόκκου), με έτοιμο κονίαμα φινιρίσμα- τος 
με ιδιότητες αφύγρανσης, ενδεικτικού τύπου Limepor-FN ή Limepor-EDO της SINTECNO ή 
ισοδύναμoυ, που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS III και φέρει 
Σήμανση CE, σε πάχος ανάπτυξης <= 3 mm. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, εφαρμοσμένα επί τοίχων ή οροφών σε οποιασδήποτε στάθμη 
από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας καθοριζόμενης καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα 
με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έρ- γου, για την εφαρμογή, διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση και τις 
τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης 
την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. (1 m2 επιφάνειας 
ως άνω) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α71.31.81.02 Επιχρίσματα τριπτά 1:2 των 150kg τσιμέντου χωρίς την τελική 3η 
στρώση 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100% 
Επιχρίσματα τριπτά 1:2 των 150kg τσιμέντου όπως στο άρθρο 71.31 του ΠΤΟΕ χωρίς την τελική 
(επιφανειακή στρώση) από μαρμαροκονίαμα. Ητοι εκτέλεση μόνο της πρώτης και δεύτερης στρώσης 
με ασβεστοτσιμεντοκο- νίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου. (1 m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α71.85.81.02 Αποκατάσταση επιχρισμάτων και οροφοκονιαμάτων με 
επισκευαστικό ταχύπηκτο σοβά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 100% 
Αποκατάσταση επιχρισμάτων και οροφοκονιαμάτων με επισκευαστικό ταχύπηκτο σοβά που 
περιλαμβάνει: 

 απομάκρυνση σαθρών τμημάτων του επιχρίσματος 
 επιμελής καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα της επιφάνειας για την αφαίρεση της σκόνης 
 διαβροχή του υποστρώματος (ελαφρά) 
 διάστρωση του επισκευαστικού σοβά σε στρώσεις πάχους 1 εκ, ανά στρώση η εργασία αναφέ 

ρεται σε οποιοδήποτε ύψος εργασίας. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι συνοδευτικές κατασκευές και εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη περαίωση της εργασίας και παράδοσης των επιφανειών των 
επιχρισμάτων, καθαρές για τις επόμενες εργασίες (ικριώματα, απομάκρυνση υλικών καθαιρέσεων 
κ.λπ.). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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 ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 1  
 (Ν2235.91.1.ΟΙΚ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 2267.ΟΙΚ 
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε υφιστάμενη λιθοδομή Η εργασία εκτελείται με τα εξής βήματα: 
- Πάνω από το υφιστάμενο άνοιγμα και σε κατακόρυφη απόσταση περίπου 40 cm από την οροφή, 
γίνεται τοπική καθαίρεση της τοιχοποιίας στη μία παρειά του υφιστάμενου τοίχου ώστε να 
δημιουργηθεί εντορμία. Στην εντορ- μία αυτή τοποθετείται μεταλλική δοκός HEΑ240, η οποία 
εγκιβωτίζεται στη λιθοδομή με χρήση μη συρρικνώμενου τσιμεντοειδούς υλικού. Το μήκος της δοκούς 
είναι 80cm μεγαλύτερο από εκείνο του επιθυμητού ανοίγματος. 
- Στο επόμενο στάδιο επαναλαμβάνεται η ίδια εργασία στην άλλη παρειά του τοίχου, με την 
τοποθέτηση δεύτερης δοκούς HEΑ240 και εγκιβωτισμό της με τσιμεντοειδές. 
- Μετά την ωρίμανση του τσιμεντοειδούς σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του προμηθευτή, γίνεται 
η διάνοιξη της υποκείμενης οπής, διαστάσεων ικανών να εξασφαλίσουν τη διέλευση των αεραγωγών, 
των εσχαρών ή των σωληνώσεων. 
- με την οπή διανοιγμένη, γίνεται επιτόπου ηλεκτροσυγκόλληση μεταλλικών ελασμάτων πλάτους 
10cm και πά- χους 8mm, ανά 40cm κατ μήκος του ανοίγματος, στην κάτω παρειά των δοκών. 
Καθ' όλη τη διάρκεια της παραπάνω εργασίας απαιτείται η προσωρινή υποστύλωση της υπερκείμενης 
πλάκας με ικριώματα εκατέρωθεν του επιθυμητού ανοίγματος. Η αφαίρεση των λίθων για την 
τοποθέτηση των HEΑ θα γίνει με χρήση μηχανικών μέσων χειρός και με προσοχή ώστε να μην γίνει 
θραύση λιθοσωμάτων, αλλά εξ ολο- κλήρου αφαίρεσή τους. Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεμ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 2  
(8036.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,65ΜΜ και 
διαμ. 2INS, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερέωσης 
σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης. (1 M) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 3  
(Ν8041.41.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7 
Σωλήνας χάλκινος πιέσεως, κατάλληλος για χρήση ιατρικών αερίων, σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ13348 και με τα DIN 1786 και DIN 17671, ελεύθερος αρσενικού, πλήρως απολιπασμένος, 
διαμέτρου και πάχους τοιχώματος αντίστοιχα Φ12χ1mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσης υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέ- ωση με βελόνες), συγκόλλησης και σήμανσης, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ειδικά τεμάχια, ταινία σήμαν- σης, κλπ. στον τόπο του έργου και 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 4  
(Ν8041.41.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7 
Σωλήνας χάλκινος πιέσεως, κατάλληλος για χρήση ιατρικών αερίων, σύμφωνα με τα πρότυπα 
ΕΝ13348 και με τα DIN 1786 και DIN 17671, ελεύθερος αρσενικού, πλήρως απολιπασμένος, 
διαμέτρου και πάχους τοιχώματος αντί- στοιχα Φ18χ1mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσης υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέ- ωση με βελόνες), συγκόλλησης και σήμανσης, 
δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ειδικά τεμάχια, ταινία σήμαν- σης, κλπ. στον τόπο του έργου και 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 5  
(Ν8041.61.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7 
Δίκτυο χαλκοσωλήνων ψυκτικών σωληνώσεων υγρού και αερίου, συστήματος VRF, κατά ΕΝ 12735-
1 και σύμ- φωνο με τις απαιτήσεις PED 97/23 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της μελέτης, με τη μόνωση και την προστασία της μόνωσης, τους διακλαδωτήρες, το καλώδιο 
ενδοεπικοινωνίας αυτοματισμού και όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης, υλικά στερέωσης και 
συγκόλλησης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά , στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση 
και σύνδεση. (1 κ.α.) 
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 ΑΡΘΡΟ Δ- 6  
(Ν8041.91.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7 
Αντιστατικός σωλήνας διαμέτρου 10 mm πλήρης, σύμφωνα με τη μελέτη, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 7  
(Ν8042.4.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 40 
ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, 
σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδε- σης, τα στηρίγματα και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση 
και σύνδεση.(1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 8  
(Ν8042.4.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 50 
ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, 
σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση 
και σύνδεση.(1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 9  
(Ν8042.4.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 75 
ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, 
σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδε- σης, τα στηρίγματα και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση 
και σύνδεση.(1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 10  
(Ν8042.4.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης λειτουργίας για 20°C 6atm, διαμέτρου 
100 ΜΜ πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, 
σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση 
και σύνδεση. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 11  
(Ν8042.92.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου DN20 
(25x3.5 ΜΜ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως 
τοποθετημένος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων κάθε σχήματος, των υλικών σύνδεσης, 
στερέωσης κλπ., και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.(1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 12  
(Ν8042.92.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου DN25 
(32x3.6 ΜΜ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως 
τοποθετημένος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων κάθε σχήματος, των υλικών σύνδεσης, 
στερέωσης κλπ., και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 13  
(Ν8042.92.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης, από πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου DN32 
(40x4.5 ΜΜ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως 
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τοποθετημένος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων κάθε σχήματος, των υλικών σύνδεσης, 
στερέωσης κλπ., και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 14  
(Ν8046.25.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ8 
Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, με κόφτρα οσμών, με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων Φ40-
50ΜΜ και εξόδου έως 75 ΜΜ, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, μετά των μικροϋλικών καθώς και της εργασίας διανοίξεων 
των απαραίτητων οπών. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 15  
(Ν8054.11.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 100 ΜΜ, κατάλληλο για το είδος 
του σωλήνα στο οποίο τοποθετείται, πλήρες, με τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση 
(1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 16  
(Ν8066.24.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
40x40cm, βά- θος έως 0.5Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια 
της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και 
δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, τοποθέτηση στο 
σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστι- κού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και 
σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση 
των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κά- 
λυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση 
λαιμού, δακτύ- λιος στήριξης, κλπ) (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 17  
(Ν8099.11.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7 
Σύνδεση λήπτη νερού με την σωλήνωση του νερού, πίεσης λειτουργίας 10 AΤΜ, μήκους έως 50cm, 
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή χαλκοσωλήνας 
διαμέτρου 10/12 ΜΜ, σπιράλ, επιχρωμιωμένος, με ειδικούς συνδέσμους στα άκρα διαμ. 1/2 INS για 
σύνδεση με τον σωλήνα του δικτύου, ρακόρ, γωνία υδροληψίας, μίνι σφαιρικός διακόπτης, σωλήνας 
μήκους 0.30m και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, 
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 18  
(Ν8106.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου ½ INS, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 19  
(Ν8106.1.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 
 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου ¾ INS, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 20  
(Ν8106.1.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 INS, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. (1 τεμ.) 
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 ΑΡΘΡΟ Δ- 21  
(8131.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, διαμέτρου 1/2 INS, με τα 
μικροϋλικά σύν- δεσης και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 22  
(8141.2.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13 
Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα, θερμού - ψυχρού νερού, πάνω σε νιπτήρα, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, διαμέτρου 1/2 INS, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά στον τόπο και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και εγκατάστασης. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 23  
(8141.3.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη, 
διαμέτρου 1/2 INS, δηλαδή, αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης. (1 τεμ) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Δ- 24  
(8151.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου, χαμηλής πίεσης με το 
δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης στομίων. (1 τεμ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 25  
(8160.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 
Νιπτήρας πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 42Χ56 CM, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) 
πώμα με αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 11/4 INS, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης και με παράδοση σε λειτουργία. (1 τεμ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 26  
(8165.2.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 17 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 CM, δύο σκαφών, διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ20 CM, μήκους 1,80 Μ, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχείλισης και 
στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης για λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 27  
(8166.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, δύο σκαφών, με όλα τα 
εξαρτήματα, υλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στήριξης και την εργασία εγκατάστασης και 
προσαρμογής στο δίκτυο αποχέτευσης. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 28  
(Ν8218.22.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21 
Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή ομβρίων, παροχής εκάστης αντλίας 2 Μ3/Η 
& μανομετρικού 6 ΜΣΥ, με την σωλήνωση κατάθλιψης και την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη 
και την κατάδυση, πλήρες, που περιλαμβάνει δύο αντλίες εκ των οποίων η μία είναι εφεδρική της 
άλλης, ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας, ελέγχου και αυτοματισμού, φλοτεροδιακόπτες, βαλβίδα 
αντεπιστροφής, το σύστημα ALARM ανώτερης στάθμης και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, 
σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προ- διαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. (1 τεμ.) 
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ΑΡΘΡΟ Δ- 29  
(8537.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, Θηλυκωτός ή φλαντζωτός, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Aμερικάνικους 
Κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσης ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ.), οι 
κατευθυντήρες αέρα, τα δια- φράγματα διαχωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα και τα 
στόμια λήψης ή απόρριψης αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο και τα υλικά σύνδεσης, 
στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης. (1 KG) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 30  
(8537.4.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35 
Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση 
υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 
100 ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 157 ΜΜ, πάχους αλουμινίου 6mm, με τα ειδικά εξαρτήματα 
σύνδεσης, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθέτησης για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 31  
(Ν8541.22.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, με διπλή σειρά 
ρυθμιζομένων πτερυγίων και εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
150χ150mm, βαμμένο ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της επιβλέπουσας αρχής, πλήρες, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον 
τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 32  
(Ν8557.81.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37 
Μονάδα ανάκτησης θερμότητας (VAM), με στοιχείο DX, παροχής αέρα έως 1000 Μ3/Η, κατάλληλη 
για σύνδεση με αεραγωγούς για την προσαγωγή νωπού αέρα και την απόρριψη αέρα στο περιβάλλον, 
με το χειριστήριο, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και 
ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης 
και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 33  
(Ν8558.17.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, τύπου κασέτα ψευδοροφής, 
λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος 2,8 KW με το 
χειριστήριο, συμβατή με την εξωτερική μονάδα του συστήματος, πλήρης σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της μελέ- της, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών 
και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 34  
(Ν8558.17.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, τύπου κασέτα ψευδοροφής, 
λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος 3,6 KW με το 
χειριστήριο, συμβατή με την εξωτερική μονάδα του συστήματος, πλήρης σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της μελέ- της, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών 
και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. (1 τεμ.) 
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 ΑΡΘΡΟ Δ- 35  
(Ν8558.19.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
Αντλία θερμότητας πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 
ρευστό R- 410A, ψυκτικής ικανότητας έως 25 KW πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως συνεργαζόμενη με τις εσωτερικές μονάδες του συστήματος και 
με το κεντρικό σύστημα ελέγχου του κλιματισμού, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, 
μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών 
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αντικραδασμική 
μεταλλική βάση στήριξης της μονάδας (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 36  
(Ν8558.19.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
Αντλία θερμότητας πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας με ψυκτικό 
ρευστό R- 410A, ψυκτικής ικανότητας από 30 έως 45 KW πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως συνεργαζόμενη με τις εσωτερικές μονάδες του 
συστήματος και με το κεντρικό σύστημα ελέγχου του κλιματισμού, δηλαδή προμήθεια υλικών και 
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργα- σία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, 
ρύθμισης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αντικραδασμική μεταλλική βάση στήριξης της μονάδας (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 37  
(Ν8558.51.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37 
Καναλάτη μονάδα απευθείας εκτόνωσης διαιρούμενου τύπου 100% νωπού αέρα με DX στοιχείο 13,5 
kw με την εξωτερική και την εσωτερική μονάδα, τις σωληνώσεις και τα καλώδια σύνδεσης των 
μονάδων μεταξύ τους και με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αποχέτευσης, τις σωληνώσεις 
αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, πλήρης, ό- πως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις 
Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 
δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 38  
(Ν8560.51.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 
Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, εντός κιβωτίου, τύπου fan-section, παροχής αέρα 1000 Μ3/Η 
μανομετρικού και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Προδιαγραφές της μελέτης, με βάση και ηλεκτροκινητήρα, αντικραδασμικούς συνδέσμους και όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς 
τα δίκτυα αεραγωγών με την βοήθεια φλαντζών και καραβόπανου και ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιμή 
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 39  
(Ν8639.24.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 
Σταθμός υποβιβασμού πίεσης δικτύων ιατρικών αερίων, με εφεδρικούς μειωτές, δύο αερίων που 
περιλαμβάνει για κάθε αέριο, δύο μειωτήρες πιέσεως (σε παράλληλη σύνδεση), φίλτρο εισόδου, 
μανόμετρο χαμηλής πίεσης, διακόπτες στην είσοδο και έξοδο του μειωτήρα, στόμιο εφεδρικής 
τροφοδοσίας μέσω κινητής φιάλης στην έ- ξοδο, πινακίδα σήμανσης, ακροδέκτες ισοδυναμικής 
γείωσης, λυόμενους συνδέσμους για τη σύνδεση με τα δί- κτυα, αισθητήριο πίεσης και κάθε 
απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 40  
(Ν8642.11.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13 
Κιβώτιο με δύο λήψεις ιατρικών αερίων (Ο2 &V), διπλής φραγής πλήρες, όπως περιγράφεται στην 
Τεχνική Περι- γραφή και προδιαγραφές της μελέτης, με επιγραφή και διακριτικό χρώμα του είδους του 
αερίου, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης στον τόπο του έργου και με την εργασία 
για πλήρη εγκατάσταση, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
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 ΑΡΘΡΟ Δ- 41  
(Ν8694.19.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40 
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ή 
ισοδύναμου, πάχους 9mm, για σωλήνα διαμέτρου 3/4 INS, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
θερμομονωτικών εξαρτημά των ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή θερμογέφυρων), πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μονωτικό υλικό σε μορφή 
σωλήνων, με τα υλικά και μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των 
εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης. 
(1 M) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 42  
(Ν8694.19.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40 
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ή 
ισοδύναμου, πάχους 9mm, για σωλήνα διαμέτρου 1 INS, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών   
θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή θερμογέφυρων), πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μονωτικό υλικό σε μορφή 
σωλήνων, με τα υλικά και μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των 
εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης.  
(1 M) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 43  
(Ν8694.98.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
Εξωτερική επικάλυψη θερμικής μόνωσης επιφανειών και εξαρτημάτων με φύλλο αλουμινίου πάχους 
0.6mm, για προστασία της μόνωσης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και της 
απαιτουμένης εργασίας πλήρους εγκατάστασης (1 Μ2) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 44  
(Ν8774.121.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
Καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), διατομής 1χ50 mm2, με τον προστατευτικό 
πλαστικό σωλήνα και την αναλογία δαπάνης των εσχαρών και καναλιών όδευσης του καλωδίου, 
πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του 
έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) 
και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 45  
(Ν8774.121.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
Καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), διατομής 3χ95+50 mm2, με τον 
προστατευτικό πλαστικό σωλήνα και την αναλογία δαπάνης των εσχαρών και καναλιών όδευσης του 
καλωδίου, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον 
τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της 
εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 Μ) 
 
ΑΡΘΡΟ Δ- 46  
(Ν8774.121.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
Καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), διατομής 5χ10 mm2, με τον προστατευτικό 
πλαστικό σωλήνα και την αναλογία δαπάνης των εσχαρών και καναλιών όδευσης του καλωδίου, 
πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του 
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έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) 
και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 47  
(Ν8774.121.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
Καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), διατομής 5χ16 mm2, με τον προστατευτικό 
πλαστικό σωλήνα και την αναλογία δαπάνης των εσχαρών και καναλιών όδευσης του καλωδίου, 
πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του 
έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) 
και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.(1 Μ) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 48  
(8801.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός μονοπολικός, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1 τεμ.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 49  
(8801.1.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, κομιτατέρ ή αλλέρετούρ, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 50  
(Ν8826.41.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Ρευματοδότης SCHUKO, κατάλληλος για τοποθέτηση σε κανάλι διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
ψευδοροφή ή σε τοίχο (επίτοιχα ή χωνευτά), τροφοδοτούμενος από ΔΕΗ, έντασης 16Α, με όλο τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδομένος σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 51  
(Ν8840.41.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και κίνησης πλήρης, με όλα τα όργανά του (ισχύος, προστασίας, 
ενδείξεων, αυτοματισμού και ελέγχου), τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά, 
βαμμένος, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα μονογραμμικά 
διαγράμματα της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, 
διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια 
ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών (περιλαμβανομένης και της 
απαραίτητης προέκτασης των υφισταμένων καλωδίων στις περιπτώσεις μη επαρκούς μήκους) όπως 
και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 52  
(Ν8886.41.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 55 
Αυτόματος τριπολικός διακόπτης κλειστού τύπου (MCCB), με ρυθμιζόμενα θερμικά πηνία 
υπερέντασης, ικανότητας διακοπής σε βραχυκύκλωμα τουλάχιστον 16 ΚΑ, ονομαστικής έντασης 160 
A, με ηλεκτρομαγνητικά πηνία βραχυκυκλώματος, με πηνίο εργασίας, με θάλαμο σβέσης τόξου κλπ, 
με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά στον τόπο του έργου 
που ανάγονται σε εργασία καθώς και την εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης σε πίνακα, 
πλήρως κατασκευασμένου στο εργοστάσιο και την εργασία δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
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 ΑΡΘΡΟ Δ- 53  
(Ν8974.31.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 
 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής 60x60cm, με οπάλ κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων LED ισχύος 36W, 
προστασίας ΙΡ40 με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη 
εγκατάσταση. (1 τεμ.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 54  
(Ν8974.36.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, τύπου spot, μετά των λαμπτήρων LED 22W, στεγανό προστασίας IP65 
με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της 
μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. (1 
τεμ.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 55  
(Ν8974.37.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό τύπου λινέστρα, επίτοιχης τοποθέτησης πάνω από καθρέπτη νιπτήρα, μετά των 
λαμπτήρων LED ι- σχύος 8-10W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση. (1 τεμ.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 56  
(Ν8978.93.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 
Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης κλιματισμού και όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων που δεν 
χρειάζονται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επιβλέπουσας αρχής, με χρήση κατάλληλων εργαλείων και οποιουδήποτε μέσου απαιτηθεί. Η 
εργασία θα γίνει με κάθε επιμέλεια, χωρίς να γίνουν οικοδομικές ή άλλες ζημιές, οι οποίες, εάν 
συμβούν, θα αποκαθίστανται αδαπάνως, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και 
απομάκρυνσης των αποξηλωθέντων υλικών από τους χώρους του νοσοκομείου και την διάθεσή τους, 
με νόμιμο τρόπο.(1 Κ.Α.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 57  
(Ν8992.135.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 
 Ηχείο ψευδοροφής, με μετασχηματιστή 100V μετά του τροφοδοτικού καλωδίου και των απαραιτήτων 
μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 58  
(Ν8993.67.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευματοδότη, μονή, με μία έξοδο RJ45, cat 6A, πλήρης, σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με το κουτί του και όλα τα απαιτούμενα 
υλικά και μικροϋλικά για την τοποθέτησή του σε τοίχο, γυψοσανίδα ή κανάλι διανομής, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση 
σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
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 ΑΡΘΡΟ Δ- 59  
(Ν8995.72.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Φωτιστικό σημείο, οποιασδήποτε συνδεσμολογίας (απλής, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο από 
πίνακα), με καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), μέσου μήκους γραμμής 10 Μ, το 
οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο τα αναλογούντα μήκη 
ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ, κατάλληλης διατομής, την αναλογία 
δαπάνης εσχαρών και καναλιών όδευσης καλωδίων, τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους 
διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την 
απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην 
τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του φωτιστικού σώματος και του διακοπτικού υλικού. (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 60  
(Ν8995.76.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Σημείο ρευματοδοσίας, με καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), διατομής 3χ2,5 
mm², μέσου μήκους γραμμής 10 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι τον 
ρευματοδότη τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ, 
κατάλληλης διατομής, την αναλογία δαπάνης εσχαρών και καναλιών όδευσης καλωδίων, τα κουτιά 
διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του ρευματοδότη  
(1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 61  
(Ν8995.77.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Σημείο τροφοδοσίας συσκευής, με καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), διατομής 
3χ2,5 mm², μέσου μήκους γραμμής 20 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι την 
ηλεκτρική συσκευή τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ, 
κατάλληλης διατομής, την αναλογία δαπάνης εσχαρών και καναλιών όδευσης καλωδίων, τα κουτιά 
διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ηλεκτρικής συσκευής (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 62  
(Ν8995.78.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Σημείο τροφοδοσίας συσκευής, με καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού CPR), διατομής 
5χ4 mm², μέσου μήκους γραμμής 20 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι την 
ηλεκτρική συσκευή τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ, 
κατάλληλης διατομής, την ανα- λογία δαπάνης εσχαρών και καναλιών όδευσης καλωδίων, τα κουτιά 
διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ηλεκτρικής συσκευής (1 τεμ.) 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 63  
(Ν8995.79.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο κλάσης Dca-s2,d2,a2 (βάση κανονισμού 
CPR), διατομής 5χ6mm², μέσου μήκους γραμμής 20 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό 
πίνακα μέχρι την ηλεκτρική συσκευή τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα 
ευθύ και σπιράλ, κατάλληλης διατομής, την αναλογία δαπάνης εσχαρών και καναλιών όδευσης 
καλωδίων, τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά 
και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του 
φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της 
ηλεκτρικής συσκευής(1 τεμ.) 
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 ΑΡΘΡΟ Δ- 64  
 (Ν8995.92.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού μεγαφωνικής εγκατάστασης, με μεγαφωνικό καλώδιο διατομής 
2χ1.5 mm², μέσου μήκους γραμμής 20 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από το μεγαφωνικό συγκρότημα 
μέχρι τα μεγάφωνα τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ, 
την αναλογία δαπάνης εσχαρών και καναλιών όδευσης του καλωδίου, τα κουτιά διακλάδωσης, το 
καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και 
σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση της συ- σκευής σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των μεγαφώνων (1 τεμ.) 
 
 
 ΑΡΘΡΟ Δ- 65  
(Ν8995.95.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού τηλεφωνικής εγκατάστασης, με 
καλώδιο UTP 4" cat 6, μέσου μήκους γραμμής 30 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον κατανεμητή μέχρι 
τη συ- σκευή τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ, την 
αναλογία δαπάνης εσχαρών και καναλιών όδευσης των καλωδίων, τα κουτιά διακλάδωσης, το 
καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και 
σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των τηλεφωνικών λήψεων (1 τεμ.) 
 
ΑΡΘΡΟ Δ- 66  
(Ν8998.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
Φωτιστικό ασφαλείας, ένδειξης εξόδου ή πορείας, με συσσωρευτές νικελίου-καδμίου, αυτονομίας 
τουλάχιστον 90mn, επίτοιχο, με λαμπτήρες LED απόδοσης 210Lm, με διευθυνιοδοτούμενη μονάδα 
επιτήρησης από το σύστημα ελέγχου φωτισμού με πινακίδα σήμανσης, με ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίας και κομβίο δοκιμής, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών για παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το καλώδιο ελέγχου του φωτιστικού (1 τεμ.) 
 
 

 ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100% 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή 
έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου.Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 
στρώσεις, πάχους 2,5 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100% 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100% 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg 
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τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτο κόκκη άμμο. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 
cm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.33.81.40 Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 30x30 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100% 
Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 30x30 cm, ενδεικτικού τύπου METEOR 
(BROWN) που τοποθετούνται δια τσιμεντοκονιάματος ή κολλητά με ειδική εποξειδική κόλλα σύμφωνα 
με την τεχνική περιγραφή με αρμούς πλάτους 4 mm αρμολογούμενα με υλικό πληρώσεως αρμών 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή . 
Δηλαδή υλικά εν γένει (πλακίδια, τσιμεντοκονία, κόλα κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής στην οποία περιλαμάνεται και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 
σωληνώσεων κλπ. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.34.81.10 Επενδύσεις τοίχων με γρανιτοπλακίδια  ενδεικτικού τύπου  Meteor  
διαστάσεων 30Χ30 εκ. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100% 
Επενδύσεις τοίχων με γρανιτοπλακίδια ενδεικτικού τύπου Meteor διαστάσεων 30Χ30 εκ. Τα 
γρανιτοπλακίδια θα επικολληθούν με ειδική κόλλα, συνιστώμενη από το εργοστάσιο κατασκευής τους. 
Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν με αρμούς 4 mm. 
Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνονται 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, πλακίδια, 
μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.78.79.03 Προστατευτική φάσα τοίχου τύπου 1 (χωρίς χειρολισθήρα) 
ενδεικτικού τύπου Acrovyn SCR 80Μ 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100% 
Προστατευτική φάσα τοίχου τύπου 1 (χωρίς χειρολισθήρα) ενδεικτικού τύπου Acrovyn SCR 80Μ, 
τοποθετούμενη σε βάση αλουμινίου σε ύψος 91,5 cm από το δάπεδο. 
Δηλαδή, υλικά και μικροϋλικά στερέωσης στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης τοποθέτησης 
και κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οικοδομικές λεπτομέρειες, τις οδηγίες της 
προμηθεύτριας εταιρείας καθώς και της εκλογής της απόχρωσης από την επίβλεψη. 
Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.80.82.01 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοίχων βινυλοακρυλικά 
ενδεικτικού τύπου ACROVYN SSM-20 ύψους 95 cm και πλάτους 50 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100% 
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοίχων βινυλοακρυλικά ενδεικτικού τύπου ACROVYN SSM-20 ύψους 
95 cm και πλάτους 50 mm που εφαρμόζονται κουμπωτά επάνω σε ειδικής μορφής προφίλ αλουμινίου 
που βιδώνεται στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένο, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και επίβλεψης. 
Ητοι υλικά και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως περιλαμβανομένων και των ειδικών τεμαχίων 
(γωνίες, τέρματα κλπ.),στην ανά m τιμή μονάδος. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.90.79.09 Αρμοκάλυπτρο για την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων από 
ανοξείδωτη ματ διατομή πλάτους 1 cm, σχήματος Τ, ενδεικτικού τύπου Shluter Reno-T 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7393 100% 
Αρμοκάλυπτρο για την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων από ανοξείδωτη ματ διατομή πλάτους 1 cm, 
σχήματος Τ, ενδεικτικού τύπου Shluter Reno-T, τοποθετούμενο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
και όπως πιο κάτω αναλυτικά περιγράφεται : 
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 τοποθέτηση ανοξείδωτης ματ διατομή πλάτους 1 cm, σχήματος Τ, ενδεικτικού τύπου Shluter Reno-
T και πάχους σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης τοποθετούμενες στον διαμορφοθέντα αρμόYλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. Τιμή ανά τρέχον μέτρο 
(m). 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.95.79.15 Επιστρώσεις δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα 
εξομάλυνσης πάχους έως 8 mm ενδεικτικού τύπου Mastertop 515 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100% 
Επιστρώσεις δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης πάχους έως 8 mm 
ενδεικτικού τύ- που Mastertop 515 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τις προδιαγραφές 
του υλικού. Πριν από τη διάστρωση θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας του δαπέδου 
ώστε να υπάρχει επιφάνεια απολύτως απαλαγμένη από σκόνες λάδια κλπ. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του υλικού και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.96.79.28 Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο 
(PVC) ενδεικτικού τύπου MIPOLAM SYMBIOZ της κατασκευάστριας εταιρείας GERFLOR πά- 
χους 2 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100% 
Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ενδεικτικού τύπου MIPOLAM 
SYMBIOZ της κατασκευάστριας εταιρείας GERFLOR πάχους 2 mm. 
Ο τάπητας θα περιέχει χλωριούχο πολυβινύλιο PVC ομοιογενούς σύστασης και ενιαίου στρώματος, 
που θα έχει αντοχή σε προσβολή από οξέα και αλκάλια ακόμη και σε πυκνή μορφή. Ακόμη θα έχει 
αντοχή στην προσβολή από έλαια, ορυκτά έλαια και λίπη (γράσσο κλπ.), σε περίπτωση που αυτά δεν 
παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα επί του δαπέδου. Τα δάπεδα θα είναι εργοστασιακά 
εμποτισμένα με επένδυση πολυουρεθάνης και θα έχουν τη νέα επεξεργασία επιφάνειας ενδεικτικού 
τύπου Evercare για εξαιρετική συμπεριφορά απέναντι στην τριβή και ευκολία στη συντήρηση. Δεν θα 
απαιτείται στίλβωση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του δαπέδου (προβλε- πόμενη διάρκεια ζωής 20 
χρόνια). Θα έχουν μεγάλη αντοχή στα χημικά και στη σκληρή καταπόνηση από τροχή- λατα οχήματα 
(κατηγορίας Τ). Θα είναι εύκαμπτα, ομοιογενή, αντιστατικά και συμπιεσμένα (calendered) με εν- 
σωματωμένες ψηφίδες, κατάλληλα για βαριά επαγγελματική χρήση. Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να 
μετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωμα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την τάξη μεγέθους 4,0%. Η υγρασία μετριέται με ειδικό υγρόμετρο ηλεκτροδίων σε βάθος 25.00
 mm. Τα δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς 
υπολείμματα οικοδομι- κών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Όπου απαιτείται τοποθετείται 
γαρμπιλομωσαϊκό λειασμένο πάχους τουλάχιστον 3,5 cm οπλισμένο με ίνες προπυλενίου σε 
αναλογία 1.2 Kg/m3 και ρευστοματοποιητή σε αναλογίες όπως χρησιμοποιούνται για τον φέροντα 
οργανισμό και γίνεται λείανση της υφισταμένης ή νέας υπόβασης εν ξηρώ, κατά τρόπο ώστε να είναι 
τελείως λεία χωρίς ελαττώματα, ρωγμές και εξογκώματα. Εφόσον απαιτηθεί θα πραγματοποιηθούν 
προεργασίες ισοπέδωσης με ομαλοποιητικά κονιάματα, θα εφαρμοστεί αστάρι πρόσφυσης 
ενδεικτικού τύπου ARDEX P51 ή P-131 και στην συνέχεια αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης 
υπερταχείας ξήρανσης ενδεικτικού τύπου ARDEX K15 ή STOPGAP 500 της F-BALL. Το υλικό 
εφαρμόζεται με σπάτουλα, λαστι- χένια σκούπα ή αντλία. Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα πρέπει να 
στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα δάπεδα ε- πικολλούνται με ειδική κόλλα 
ενδεικτικού τύπου F-BALL F-44,σε αναλογία 350 gr/m,με ειδική σπάτουλα διατομής που ορίζει ο 
κατασκευαστής. 
Ακολουθεί πάτημα με κύλινδρο 80 κιλών σε ολόκληρη την επιφάνεια. 
Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό 
θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για δάπεδα PVC, ενδεικτικού τύπου POLYFLOR WELD 
πάχους 3.5 mm. Το πλάτος του αρ- μού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.5 mm το δε βάθος του πρέπει 
να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του δαπέδου και ποτέ μεγαλύτερο από 2.00 mm δηλαδή το ήμισυ 
του πάχους του κορδονιού. Οι ραφές θερμοκολλούνται 24 ώρες μετά την εφαρμογή.   
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Μετά το πέρας της διαδικασίας της θερμοκόλλησης, η περίσσια του υλικού του αρμού θα αφαιρεθεί 
σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών 
καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών. 
Η επιλογή του τελικού χρώματος από τις σειρές θα γίνει από την Επίβλεψη. 
Τα δάπεδα θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του DIN 16951. Ως προς την 
αναφλεξιμότητα θα πρέ- πει να συμφωνούν με τον Ελληνικό Κανονισμό Πυροπροστασίας και το DIN 
4102 Τ4 και θα πρέπει να έχουν διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη με το ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 και FloorScore. Δηλαδή δάπεδα PVC, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης και εργασία πλήρους 
κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις προδιαγραφές του υλικού. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α73.96.79.29 Περιθώρια με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 
ενδεικτικού τύπου MIPOLAM SYMBIOZ της κατασκευάστριας εταιρείας GERFLOR πάχους 2 
mm, συμπεριλαμβανομένης και της φόρμας περιθωρίου από ειδικό προφίλ κα- μπύλης μορφής 
ενδεικτικού τύπου POLYFLOR ποιότητας EJECTA 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100% 
Περιθώρια με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ενδεικτικού τύπου MIPOLAM SYMBIOZ της 
κατασκευάστριας εταιρείας GERFLOR πάχους 2 mm, συμπεριλαμβανομένης και της φόρμας 
περιθωρίου από ειδικό προφίλ καμπύλης μορφής ενδεικτικού τύπου POLYFLOR ποιότητας EJECTA. 
Για την ικανοποιητική διασφάλιση της ανα- δίπλωσης του περιθωρίου το πλάτος δεν πρέπει να είναι 
λιγότερο των 10 cm επί του δαπέδου και 10 cm επί του τοίχου συμπεριλαμβανομένης και της 
αναδίπλωσης σύνολο 20 cm. Τα περιθώρια επικολλούνται με νεοπρενική κόλλα ενδεικτικού τύπου F-
BALL και διπλή επάλειψη σε κατακόρυφη επιφάνεια λεία, στερεή και επίπεδη χωρίς υπολείμματα 
οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Ο αρμός του περιθωρίου συγκολλείται με το 
υφιστάμενο δάπεδο με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό 
θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για δάπεδα P.V.C. ενδεικτικού τύπου GERFLOR WELD 
πάχους 3.5 mm. Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.5 mm, το δε βάθος του πρέπει 
να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του δαπέδου και ποτέ μεγαλύτερο από 2.0 mm, δηλαδή το ήμισυ 
του πάχους του κορδονιού αρμοκόλλησης. Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης η 
περίσσια του υλικού του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρ- μών καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ των 
φύλλων και των αρμών.  
Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης του περιθωρίου σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή και τις προδιαγραφές του υλικού. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m ) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α75.32.79.05 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Καβάλας πάχους 2 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531 100% 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Καβάλας πάχους 2 cm πλάτους έως 45 cm, με την μόρφωση 
εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους. 
Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α65.34.82.06 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση με προσοχή σήμανσης 
εσωτερικού χώρου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100% 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση με προσοχή σήμανσης εσωτερικού χώρου σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή. Τιμή κατ' αποκοπή 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1 100% 
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Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους 
θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του 
αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση 
πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, 
δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή 
και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση 
μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\56.17 Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100% 
Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγμένα φορμαλδεϋδης, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή μάτ) εφαρμοζόμενα με πρέσσα με χρήση κόλλας 
φορμάικας και με περιθώρια από πηχάκια είτε με συναρμογή ακριβείας των ακμών της φορμάικας, με 
όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορμίες για την εφαρμογή, τα εξαρτήματα ή μηχανισμούς και γενικά 
φορμάικα σε φύλλα με τις φθορές και απομειώσεις, κόλλα φορμάικας και μικροϋλικά καθώς και 
εργασία για πλήρη κατασκευή. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 100% 
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 
30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, 
στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 100% 
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 
30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, 
στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100% 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς 
ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές 
στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα 
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, 
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100% 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από 
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό 
πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή 
ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των 
αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και 
πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας. 
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Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α54.26.82.01 Επισκευή και συντήρηση ξύλινων ανοιγόμενων δίφυλλων 
υαλοστασίων, με ανακλινόμενο φεγγίτη και ξύλινα εξώφυλλα (παντζούρια) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5426 100% 
Επισκευή και συντήρηση ξύλινων ανοιγόμενων δίφυλλων υαλοστασίων, με ανακλινόμενο φεγγίτη και 
ξύλινα εξώφυλλα (παντζούρια), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και όπως πιο 
κάτω αναλυτικά περιγράφεται: 

 Αφαίρεση των υαλοστασίων και των εξωφύλλων μεταφορά τους στο εργοστάσιο για επισκευή. 
 Αποξήλωση των υαλοπινάκων. 
 Κάλυψη του κενού με φύλλα νάυλον σε ξύλινο πλαίσιο 
 Έλεγχος των υαλοστασίων και των εξωφύλλων δηλαδή αποκατάσταση ή αντικατάσταση 

κατεστραμμένων ή φθαρμένων ξύλινων στοιχείων, μεταλλικών εξαρτημάτων (όπως μεντεσέδες, 
πόμολα, μεταλλικές καβίλιες ασφάλισης κ.λπ. 

 Έλεγχος της ξύλινης κάσας αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων ξύλινων στοιχείων, 
σφράγιση με σιλικόνη περιμετρικά της κάσας για την εξασφάλιση της ανεμοστεγανότητας. 

 Αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών, στοκάρισμα (γυαλοχαρτάρισμα). 
 Βαφή των ξύλινων στοιχείων (κάσας κλπ.) με βερνικόχρωμα ριπολίνης. 
 Φόρτωση και αποκομιδή των αποξηλωθέντων προϊόντων 
 Επανατοποθέτηση των ξύλινων υαλοστασίων και εξωφύλλων βαμμένων με βερνικόχρωμα 

ριπολίνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρης, με όλα τα 
στοιχεία, βοηθητικές κατα- σκευές υποδομής και τελειωμάτων έστω και εάν δεν αναγράφονται στο 
παρόν. (1 m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α54.41.82.01 Επισκευή και συντήρηση ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1 100% 
Επισκευή και συντήρηση ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική 
Περιγραφή και όπως πιο κάτω αναλυτικά περιγράφεται: 

 Αφαίρεση του θυροφύλλου και μεταφορά του στο εργοστάσιο για επισκευή. 
 Έλεγχος του θυρόφυλλου δηλαδή αποκατάσταση ή αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμέ νων 

ξύλινων στοιχείων, μεταλλικών εξαρτημάτων (όπως μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριές). 
 Έλεγχος της ξύλινης κάσας αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων ξύλινων στοιχείων, 

σφράγιση με σιλικόνη περιμετρικά της κάσας. 
 Αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών, στοκάρισμα (γυαλοχαρτάρισμα). 
 Αποξήλωση υαλοπινάκων καί επανατοποθέτηση νέων υαλοπινάκων πάχος 4mm (διαμαντέ) 
 Βαφή των ξύλινων στοιχείων (κάσας, φεγγίτη κλπ.) με βαφή ριπολίνης. 
 Φόρτωση και αποκομιδή των αποξηλωθέντων προϊόντων. 
 Επανατοποθέτηση του ξύλινων θυροφύλλου, βαμμένου με βαφή ριπολίνης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρης, με όλα τα στοιχεία, 
βοηθητικές κατα- σκευές υποδομής και τελειωμάτων έστω και εάν δεν αναγράφονται στο παρόν. 
(1 m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α56.26.82.06 Πάγκος - γραφείο Ιατρών τύπου Νφ01 σχήματος "Γ" 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281 100% 
Πάγκος - γραφείο Ιατρών τύπου Νφ01 σχήματος "Γ", κατασκευαζόμενος από φύλλα μοριοσανίδας 
MDF πάχους 50 mm επενδεδυμένος αμφίπλερα με φορμάϊκα, με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία 
οξυάς βερνικωμένο στην εμφανή όψη, στηριζόμενος σε μεταλλικά πόδια ηλεκτροστατικά βαμμένα σε 
συνολικό ύψος 0,75 m από το έδαφος και στερεωμένος μέσω μεταλλικών γωνιών στα δομικά στοιχεία. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται φύλλα MDF, ξυλεία οξυάς, φορμάικα, κόλλα σιλικόνης σφράγισης, 
μεταλλικά στοι- χεία στερέωσης και στήριξης και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης του πάγκου για πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α56.26.82.07 Σύνθετα ερμάρια (επιδαπέδια ερμάρια και ερμάρια-ραφιέρες) 
τύπου Νφ02 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 
Σύνθετα ερμάρια (επιδαπέδια ερμάρια και κρεμαστά ερμάρια-ραφιέρες) τύπου Νφ02, βάθους 45 cm, 
με ανοιγόμενα φύλλα από πλακάζ παχ. 22 mm, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας πάχους 0,8 mm, 
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κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων αποτελούμενα από : 
  Θυρόφυλλα από φύλλα πλακάζ παχ. 22 mm, επενδυμένα αμφίπλευρα με φορμάϊκα αρίστης ποι- 
ότητας, με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία οξυάς διατομής 12/22 mm, βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Χωρίσματα, πλευρικά και πλάτη από πλακάζ παχ. 19 mm, με επένδυση φορμάϊκας εσωτερικά. 
 Ράφια από MDF παχ. 16 mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης λευκής, στηριζόμενα σε ξύλινα 

πηχάκια από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. Πρόσθετα τα ερμάρια φέρουν σωλήνα επι- 
χριωμένο διαμέτρου Φ 1/2 ", στηριζόμενο σε επιχριωμένο στήριγμα, βιδωμένο στα πλαινά του 
ερμαρίου. 

 Πυθμένα από πλακάζ παχ. 19 mm, επενδυμένος αμφίπλευρα με φορμάϊκα με περιμετρικό πηχάκι 
από ξυλεία οξυάς βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Η όλη κατασκευή φέρει στη βάση ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. 
 Οι επαφές των ερμαρίων με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλι- κόνη 

άχρωμη ή έγχρωμη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται φύλλα πλακάζ, MDF, ξυλεία Σουηδικ οξυάς, φορμάικα, κόλλα σιλικόνης 
σφράγισης, σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (μεντεσέδες κρυφούς 
αυτόματους, κλείθρα ασφα- λείας). Τα πόμολα θα είναι κυκλικής διατομής από έγχρωμο νάυλον με 
στρογγυλεμένες άκρες και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη 
λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α56.26.82.08 Σύνθετα ερμάρια (επιδαπέδια ερμάρια, συρταριέρα, πάγκος και 
κρεμαστά ερμάρια) τύπου Νφ03α 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 
Σύνθετα ερμάρια (επιδαπέδια ερμάρια, συρταριέρα, πάγκος και κρεμαστά ερμάρια) τύπου Νφ03α, 
βάθους 60 cm για τα επιδαπέδια και βάθους 35 cm για τα κρεμαστά, με ανοιγόμενα φύλλα από πλακάζ 
παχ. 22 mm, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας πάχους 0,8 mm, κατασκευαζόμενο σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων 
αποτελούμενα από: 

 Θυρόφυλλα από φύλλα πλακάζ παχ. 22 mm, επενδυμένα αμφίπλευρα με φορμάϊκα αρίστης 
ποιότητας, με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία οξυάς διατομής 12/22 mm, βερνικωμένο στην εμφανή 
όψη. 

 Χωρίσματα, πλευρικά και πλάτη από πλακάζ παχ. 19 mm, με επένδυση φορμάϊκας εσωτερικά. 
 Ράφια από MDF παχ. 16 mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης λευκής, στηριζόμενα σε ξύλινα 

πηχάκια από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. Πρόσθετα τα ερμάρια φέρουν σωλήνα επι- 
χριωμένο διαμέτρου Φ 1/2 ", στηριζόμενο σε επιχριωμένο στήριγμα, βιδωμένο στα πλαινά του 
ερμαρίου. 

 Πυθμένα από πλακάζ παχ. 19 mm, επενδυμένος αμφίπλευρα με φορμάϊκα με περιμετρικό πηχάκι 
από ξυλεία οξυάς βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Συρτάρια από πλακάζ παχ. 22 mm, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικα, περιμετρικό πηχάκι ο- 
ξυάς διατομής 12/22 mm, βερνικώμενα στην εμφανή όψη, ο πάτος του συρταριού από MDF παχ. 8 
mm με επένδυση μελαμίνης και πλαϊνά από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. 
  Πάγκος από MDF πάχους 30 mm επενδεδυμένος με φορμάϊκα, συμπεριλαμβανομένου και του 
ξύλινου σκελετού από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. 

 Η όλη κατασκευή φέρει στη βάση ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. 
 Οι επαφές των ερμαρίων με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλι- κόνη 

άχρωμη ή έγχρωμη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται φύλλα πλακάζ, MDF, ξυλεία Σουηδική οξυάς, φορμάικα, κόλλα σιλικόνης 
σφράγισης, σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (μεντεσέδες κρυφούς 
αυτόματους, κλείθρα ασφαλείας). Τα πόμολα θα είναι κυκλικής διατομής από έγχρωμο νάυλον με 
στρογγυλεμένες άκρες και εργασία πλή- ρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη 
λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 
 



35 

 

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Α56.26.82.09  Σύνθετα ερμάρια (επιδαπέδια ερμάρια,  πάγκος και κρεμαστά 
ερμάρια) τύπου Νφ03β 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 
Σύνθετα ερμάρια (επιδαπέδια ερμάρια, πάγκος και κρεμαστά ερμάρια) τύπου Νφ03β, βάθους 60 cm 
για τα επι- δαπέδια και βάθους 35 cm για τα κρεμαστά, με ανοιγόμενα φύλλα από πλακάζ παχ. 22 
mm, με αμφίπλευρη επένδυση φορμάικας πάχους 0,8 mm, κατασκευαζόμενο σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων αποτελούμενα 
από: 

 Θυρόφυλλα από φύλλα πλακάζ παχ. 22 mm, επενδυμένα αμφίπλευρα με φορμάϊκα αρίστης 
ποιότητας, με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία οξυάς διατομής 12/22 mm, βερνικωμένο στην εμφανή 
όψη. 

 Χωρίσματα, πλευρικά και πλάτη από πλακάζ παχ. 19 mm, με επένδυση φορμάϊκας εσωτερικά. 
 Ράφια από MDF παχ. 16 mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης λευκής, στηριζόμενα σε ξύλινα 

πηχάκια από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. Πρόσθετα τα ερμάρια φέρουν σωλήνα επι- 
χριωμένο διαμέτρου Φ 1/2 ", στηριζόμενο σε επιχριωμένο στήριγμα, βιδωμένο στα πλαινά του 
ερμαρίου. 

 Πυθμένα από πλακάζ παχ. 19 mm, επενδυμένος αμφίπλευρα με φορμάϊκα με περιμετρικό πηχάκι 
από ξυλεία οξυάς βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Πάγκος από MDF πάχους 30mm επενδεδυμένος με φορμάϊκα, συμπεριλαμβανομένου και του 
ξύλινου σκελετού από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm.  
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α56.26.82.11 Κρεμαστά ερμάρια τύπου Νφ04 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 
Κρεμαστά ερμάρια τύπου Νφ04, με ανοιγόμενα φύλλα από πλακάζ παχ. 22 mm, με αμφίπλευρη 
επένδυση φορμάικας πάχους 0,8 mm, κατασκευαζόμενο σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων αποτελούμενα από : 

 Θυρόφυλλα από φύλλα πλακάζ παχ. 22 mm, επενδυμένα αμφίπλευρα με φορμάϊκα αρίστης ποι- 
ότητας, με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία οξυάς διατομής 12/22 mm, βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Χωρίσματα, πλευρικά και πλάτη από πλακάζ παχ. 19 mm, με επένδυση φορμάϊκας εσωτερικά. 
 Ράφια από MDF παχ. 16 mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης λευκής, στηριζόμενα σε ξύλινα 

πηχάκια από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. Πρόσθετα τα ερμάρια φέρουν σωλήνα επι- 
χριωμένο διαμέτρου Φ 1/2 ", στηριζόμενο σε επιχριωμένο στήριγμα, βιδωμένο στα πλαινά του 
ερμαρίου. 

 Πυθμένα από πλακάζ παχ. 19 mm, επενδυμένος αμφίπλευρα με φορμάϊκα με περιμετρικό πηχάκι 
από ξυλεία οξυάς βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Η όλη κατασκευή φέρει στη βάση ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. 
 Οι επαφές των ερμαρίων με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλι- κόνη 

άχρωμη ή έγχρωμη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται φύλλα πλακάζ, MDF, ξυλεία Σουηδική οξυάς, φορμάικα, κόλλα σιλικόνης 
σφράγισης, σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (μεντεσέδες κρυφούς 
αυτόματους, κλείθρα ασφα- λείας). Τα πόμολα θα είναι κυκλικής διατομής από έγχρωμο νάυλον με 
στρογγυλεμένες άκρες και εργασία πλή- ρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη 
λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α56.26.82.12 Ερμάρια ψηλά τύπου Νφ05 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 
Ερμάρια ψηλά τύπου Νφ05, με ανοιγόμενα φύλλα από πλακάζ παχ. 22 mm, με αμφίπλευρη επένδυση 
φορμάικας πάχους 0,8 mm, κατασκευαζόμενο σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και 
τις οδηγίες της επίβλεψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων αποτελούμενα από : 

 Θυρόφυλλα από φύλλα πλακάζ παχ. 22 mm, επενδυμένα αμφίπλευρα με φορμάϊκα αρίστης ποι- 
ότητας, με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία οξυάς διατομής 12/22 mm, βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Χωρίσματα, πλευρικά και πλάτη από πλακάζ παχ. 19 mm, με επένδυση φορμάϊκας εσωτερικά. 
  Ράφια από MDF παχ. 16 mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης λευκής, στηριζόμενα σε ξύλινα 
πηχάκια από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. Πρόσθετα τα ερμάρια φέρουν σωλήνα επι- 
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χριωμένο διαμέτρου Φ 1/2 ", στηριζόμενο σε επιχριωμένο στήριγμα, βιδωμένο στα πλαινά του 
ερμαρίου. 

 Πυθμένα από πλακάζ παχ. 19 mm, επενδυμένος αμφίπλευρα με φορμάϊκα με περιμετρικό πηχάκι 
από ξυλεία οξυάς βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Η όλη κατασκευή φέρει στη βάση ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. 
 Οι επαφές των ερμαρίων με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλι- κόνη 

άχρωμη ή έγχρωμη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται φύλλα πλακάζ, MDF, ξυλεία Σουηδική οξυάς, φορμάικα, κόλλα σιλικόνης 
σφράγισης, σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (μεντεσέδες κρυφούς 
αυτόματους, κλείθρα ασφαλείας). Τα πόμολα θα είναι κυκλικής διατομής από έγχρωμο νάυλον με 
στρογγυλεμένες άκρες και εργασία πλή- ρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη 
λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α56.26.82.13 Ερμάρια ψηλά τύπου Νφ06 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100% 
Ερμάρια ψηλά τύπου Νφ06, με ανοιγόμενα φύλλα από πλακάζ παχ. 22 mm, με αμφίπλευρη επένδυση 
φορμάικας πάχους 0,8 mm, κατασκευαζόμενο σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και 
τις οδηγίες της επίβλε- ψης, οποιωνδήποτε διαστάσεων αποτελούμενα από : 

 Θυρόφυλλα από φύλλα πλακάζ παχ. 22 mm, επενδυμένα αμφίπλευρα με φορμάϊκα αρίστης 
ποιότητας, με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία οξυάς διατομής 12/22 mm, βερνικωμένο στην εμφανή 
όψη. 

 Χωρίσματα, πλευρικά και πλάτη από πλακάζ παχ. 19 mm, με επένδυση φορμάϊκας εσωτερικά. 
 Ράφια από MDF παχ. 16 mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης λευκής, στηριζόμενα σε ξύλινα 

πηχάκια από Σουηδική ξυλεία διατομής 45/35 mm. Πρόσθετα τα ερμάρια φέρουν σωλήνα επι- 
χριωμένο διαμέτρου Φ 1/2 ", στηριζόμενο σε επιχριωμένο στήριγμα, βιδωμένο στα πλαινά του 
ερμαρίου. 

 Πυθμένα από πλακάζ παχ. 19 mm, επενδυμένος αμφίπλευρα με φορμάϊκα με περιμετρικό πηχάκι 
από ξυλεία οξυάς βερνικωμένο στην εμφανή όψη. 

 Η όλη κατασκευή φέρει στη βάση ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. 
 Οι επαφές των ερμαρίων με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλι- κόνη 

άχρωμη ή έγχρωμη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται φύλλα πλακάζ, MDF, ξυλεία Σουηδική οξυάς, φορμάικα, κόλλα σιλικόνης 
σφράγισης, σιδηρικά στήριξης, ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλειας (μεντεσέδες κρυφούς 
αυτόματους, κλείθρα ασφαλείας). Τα πόμολα θα είναι κυκλικής διατομής από έγχρωμο νάυλον με 
στρογγυλεμένες άκρες και εργασία πλή- ρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη 
λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
  
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α61.06.81.20 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S275 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100% 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S275, 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 ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 
στατική μελέτη, 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. Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και οι οποιεσδήποτε 
αγκυρώσεις και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών στοιχείων αγκυρώσεων που ενσωματώνονται στο 
σκυρόδεμα. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 
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Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α62.66.79.02 Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς μονόφυλλης θύρας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6131 100% 
Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς μονόφυλλης θύρας, με όλα τα απαιτούμενα ειδικά εξαρτήματα 
στερέωσης και λειτουργίας. Ητοι υλικά γενικά και εργασία πλήρους κατασκευής, έτοιμο προς 
λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α62.66.79.03 Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς δίφυλλης θύρας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6131 100% 
Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς δίφυλλης θύρας, με όλα τα απαιτούμενα ειδικά εξαρτήματα 
στερέωσης και λειτουργίας. Ητοι υλικά γενικά και εργασία πλήρους κατασκευής, έτοιμο προς 
λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α62.66.80.05 Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου στοπ χρώματος inox 
σατινέ 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6131 100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου στοπ χρώματος inox σατινέ, (με όλα τα απαιτούμενα ειδικά 
εξαρτήματα στερέωσης στο δάπεδο). Δηλαδή υλικά γενικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης, έτοιμο 
προς λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 

 ΟΜΑΔΑ Η : ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\76.21 Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621 100% 
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή πολυσυσνθέτου σχεδίου, με γραμμικά σχέδια 
(ρίγες), σύμφωνα με την μελέτη. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\77.20.02 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο 
ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυ- ριτικό 
ψευδάργυρο 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100% 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθα- νικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο.Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής 
περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο(Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. 
Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα 
υπερβαίνει το 85%. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
Κωδικός αναθεώρησης:   ΟΙΚ 7786.1 100% 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς 
της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 
Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Άρθρο: ΟΙΚ Α\77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα 
της γυψοσανίδας 
Κωδικός αναθεώρησης:   ΟΙΚ 7786.1 100% 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας 
στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για 
την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. Με 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 
m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από 
0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 
78.05.13. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Α\78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 
m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από 
0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 
78.05.13. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α76.25.79.05 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 6 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100% 
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, απλοί διαφανείς, πάχους 6 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α77.72.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με 
υδροδιαλυτή ριπολίνη ακρυλικής βάσης και σατινέ εμφάνισης. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100% 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με υδροδιαλυτή ριπολίνη ακρυλικής 
βάσης και σατινέ εμφάνισης, σε επιφάνειες γυψοσανίδων ή σε επιφάνειες επιχρισμάτων. Oι 
επιφάνειες θα είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά 
αντικείμενα. Δηλαδή προετοιμασία σπατουλάρι- σμα με αντουί λαδερό, σπατουλάρισμα με αντουί 
σέρτικο, διάστρωση βελατούρας και τέλος διάστρωση μίας ή περισσότερες στρώσεις με 
βερνικόχρωμα ριπολίνης νερού, μέχρι επίτευξη απόλυτης ομοιοχρωμίας και σύμ- φωνα: 
α. Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από ο-
ποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.χ σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες κλπ.) ύστερα από την 
κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της. 
β. Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη, έχει υποστεί 
την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της. 
γ. Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη ή 
αφαίρεση επιφανειών που δεν χρωματίζονται ή θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία. 
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 δ. Ξεχειλίσματα, τρεξίματα "μπιμπίκια", συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους σημάδια δεν 
θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. 
ε. Οι τελικοί χρωματισμοί πρέπει να είναι ομοιογενείς, λείοι και να έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς 
δεν θα γίνονται δεκτοί. 
Δηλαδή υλικά στον τόπο του έργου ικριώματα και εργασία τελειωμένης κατασκευής Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α77.74.79.02 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 100% 
Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κλπ) με 
βερνικόχρωμα ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισμα. Απόξεση και καθαρισμός 
των επιφανειών με ψήκτρα και σμυ- ριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις 
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α77.85.79.02 Ειδικοί χρωματισμοί επί επιφανειών ειδικών επιχρισμάτων με 
αφυγραντικές ιδιότητες, υψηλής διαπνοής, διά έγχρωμης βαφής, ενδεικτικού τύπου 
SintoColor system της Sintecno ή ισοδύναμου, υψηλών προδιαγραφών και υ- ψηλού βαθμού 
διαπερατότητας υδρατμών, κατάλληλο για την προστασία ε- πιφανειών κονιαμάτων με 
διαπνοή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100% 
Εσωτερικοί ή εξωτερικοί χρωματισμοί επί επιφανειών ειδικών επιχρισμάτων με αφυγραντικές 
ιδιότητες, υψηλής διαπνοής, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, με ειδικό 
σύστημα αντι-κονιακής/ αντιρρυ- παντικής, αυτοκαθαριζόμενης βαφής προστασίας, ενδεικτικού τύπου 
SintoColor system της Sintecno ή ισοδύναμου, που πληροί τις απαιτήσεις βάσει προτύπων EN ISO 
7783-2 & EN 1062-1, με υψηλό βαθμό διαπερατότητας υδρατμών, και δυνατότητα διαπνοής 
(κατηγοριοποιημένη από πλευράς βαθμονόμησης ως Κλάσης IΙ/ Class IΙ), βαφή που ταυτίζεται με τη 
φιλοσοφία συστημάτων με αφυγραντικές ιδιότητες, σύστημα βαφής προστασίας ανθεκτικό σε έκθεση 
UV, το οποίο προσδίδει παράλληλα φράγμα προστασίας έναντι ρύπων και διαβρωτικών παραγόντων 
εν γένει., παρέχοντας παράλληλα μεγάλη διαπνοή και εκτόνωση υποστρώματος, αποτρέποντας 
συγχρόνως τυχόν διείσδυση, σύστημα που αποτελείται και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς. 
Β) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία στρώση εφαρμογής, με στρώση 
ασταρώματος, ενδεικτικού τύπου SintoColor primer της Sintecno ή ισοδύναμου, εφαρμοσμένης σε μία 
στρώση ως αστάρι βαφής, εκτελεσμένη επιμελώς από κάτω προς τα άνω. 
 Γ) Εφαρμογή τελικής έγχρωμης βαφής με αφυγραντικές ιδιότητες, ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου 
SintoColor της Sintecno ή ισοδύναμης (ενδεικτικής απόχρωσης σε λευκό/ White), για την προστασία 
από ατμο- σφαιρικές επιδράσεις, περατή σε υδρατμούς (SD= 0,31 m, ισοδύναμo πάχος αντίστασης 
στρώματος διάχυσης αέρα/ φράγμα υδρατμών), παρέχοντας μεγάλη διαπνοή και εκτόνωση 
υποστρώματος, αποτρέποντας συνάμα λόγω σύνθεσης τυχόν διείσδυση, εφαρμοσμένης σε δύο 
τουλάχιστον χέρια, εκτελεσμένα επιμελώς σε επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί τοίχων ή οροφών σε οποιασδήποτε στάθμη από του 
εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της 
Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες 
του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, 
λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
(1 m2 επιφάνειας ως άνω) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α78.21.79.11 Εσωτερικό πέτασμα σκίασης-συσκότισης στους χώρους γραφείων 
με χειροκί- νητο μηχανισμό αλυσίδας ενδεικτικού τύπου "Roller Blinds" και ύφασμα εν- 
δεικτικού τύπου BASIC R πλάτους 300 cm της εταιρίας Creation Baumann 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 
Εσωτερικό πέτασμα σκίασης-συσκότισης στους χώρους γραφείων με χειροκίνητο μηχανισμό 
αλυσίδας ενδεικτι- κού τύπου "Roller Blinds" και ύφασμα ενδεικτικού τύπου BASIC R πλάτους 300 cm 
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της εταιρίας Creation Baumann κατασκευασμένο από από Trevira CS, απόχρωσης εκλογής της 
επίβλεψης. Περιλαμβάνονται: 
α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό 
άξονα αλουμινίου και από οδηγούς αλουμινίου ικανής διατομής, που στερεώνονται μέσω καταλλήλων 
ήλων (πριτσί- νια) στη υπάρχουσα υποδομή. 
β) Η τοποθέτηση των ηλιοπροστατευτικών roller, από ύφασμα BASIC R (για δυνατότητα συσκότισης) 
πλάτους 300 cm της εταιρίας Creation Baumann κατασκευασμένο 100% από Trevira CS, απόχρωσης 
εκλογής της επίβλεψης. Το ύφασμα θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας. 
Το ύφασμα σε κάθε roller θα πρέπει να είναι ενιαίο, χωρίς ενώσεις-κολλήσεις. Ανοίγματα μεγαλύτερα 
από το μέγιστο πλάτος του υφάσματος καλύπτονται από περισσότερα του ενός rollers. 
γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση χειροκίνητου μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων με 
μηχανισμό αλυ- σίδας. Το σύστημα ρόλλερ κασέτας θα είναι τετράγωνης διατομής, με μηχανισμό 
περιστροφής αλυσίδας κουμπωτό στα στηρίγματα του και με πλευρικούς οδηγούς αλουμινίου 
ενδεικτικού προφίλ 55x15. Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος θα είναι βαμμένα σε χρώματα RAL 
επιλογής της επίβλεψης και με επεξεργασία ανοδίωσης. Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος θα 
έχει διάμετρο 50 mm και θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ενώ επιπλέον θα φέρει 
αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του υφάσματος. Το κατωκάσι το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, θα πρέπει να είναι αλουμινίου ηλεκτροστατικής 
βαφής ντυμένο στη μία όψη. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α78.31.79.19 Ψευδοροφή από γυψοσανίδα κοινή ή ανθυγρή ενδεικτικού τύπου 
TILES της KNAUF, διαστάσεων 60X60cm και πάχους 12,50 mm επενδεδυμένη με βινυ λική 
ταπετσαρία, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού στήριξης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 
Ψευδοροφή από γυψοσανίδα κοινή ή ανθυγρή ενδεικτικού τύπου TILES της KNAUF, διαστάσεων 
60X60cm (άκρα SK) και πάχους 12,50 mm επενδεδυμένη με βινυλική ταπετσαρία σε οποιδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επιβλέψεως. 
Οι πλάκες είναι επικαθήμενες σε μεταλλικό σκελετό ανάρτησης ενδεικτικού τύπου KNAUF Τ24/38. Η 
ψευδοροφή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, από διατομές από γαλβανισμένη λαμαρίνα και 
ειδικούς αναρτήρες με μηχανισμό ρυθμίσεως στάθμης από την οροφή και πλάκες οροφής από 
γυψοσανίδα επενδεδυμένες με βινυλική ταπετσαρία υψηλών προδιαγραφών που στερεώνονται στο 
μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι προβαμένα. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά γενικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής στην οποία περιλαμβάνεται και η προσαρμογή τυχόν φωτιστικών σωμάτων ή στοιχείων 
κλιματισμού. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α78.36.79.07 Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή, ανθυγρή 
και πυράντοχη ενδεικτικού τύπου Knauf, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού 
στήριξης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 
Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή, ανθυγρή και πυράντοχη ενδεικτικού τύπου 
Knauf, οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους επιφανείας, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Τα μέτωπα και οι φάσες στηρίζονται σε μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστές δια τομές και οι 
γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες. 
Δηλαδή υλικά,μικρουλικά γενικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία 
περιλαμ- βάνεται καί η προσαρμογή τυχόν στομίων κλιματισμού, η σφράγιση και κάλυψη των αρμών 
μεταξύ των γυψοσανίδων με ειδική ταινία, καθώς και το ειδικό φινίρισμα της επιφανείας των 
γυψοσανίδων. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφανείας 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α79.08.79.06 Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών λιθοδομών, σκυροδέματος, 
οπτοπλιν θοδομών, τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου 
τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου Betonfix 300 της Sintecno ή 
ισοδύναμου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100% 
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 Υγρομόνωση και προστασία επιφανειών λιθοδομών, σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών, 
τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός 
συστατικού, ενδεικτικού τύπου Betonfix 300 της Sintecno ή ισοδύναμου, πιστοποιημένο σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΝΒΝ S29-002 για επαφή ακόμα και με νερό για πόσιμη χρήση, σύστημα 
υψηλής πρόσφυσης πολύ υψηλής αντίστασης σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού, προϊόν γκρίζας 
απόχρωσης, με δυνατότητα διαπνοής και διάχυσης υδρατμών, εν- δεικτικού πάχους ανάπτυξης 2-2.5 
mm, εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε πορωδών επιφανειών ως άνω, ελευθέρου πορώδους και 
ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τμήματα, υπολείμματα τσιμέντου ή λιπαρές ουσίες, για 
την αντιμετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας, υδροστατικών πιέσεων νερού κλπ., εφαρμοζόμενου 
πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού 
και μείξεως του προϊόντος με νερό, ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού 
επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, εργασία που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς. Β) 
Διαβροχή του υποστρώματος αναφοράς μέχρι κορεσμού. 
Γ) Πρώτη επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, ως πρώτη στρώση εφαρμογής με υλικό ως 
άνω, για σφράγιση πορώδους, εκτελεσμένης επιμελώς διά πλατιάς σκληρής βούρτσας ή μύστρου. 
Δ) Μετά την αρχική σκλήρυνση της πρώτης στρώσης, εφαρμογή δεύτερης στρώσης επί της 
προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία επίσης στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω, εκτελεσμένης 
σταυρωτά με επιμέλεια ως άνω. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε 
στάθμη αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή Επίβλεψης του έργου, 
για την ανάμιξη, εφαρμογή, συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, 
συμπεριλαμβανομένης επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε 
εξοπλισμού που απαιτείται. (1 m2 επιφάνειας ως άνω) 
 
Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Α79.55.79.07  Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm και 
πυκνότητας 40 kg/m3 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100% 
Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 
mm και πυ- κνότητας 40 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων ή μετά την 
αποπεράτωσή τους να γίνουν  παρουσία της Επίβλεψης οι διάφορες δοκιμές και θα 
συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα όπως από την μελέτη, την Τ.Π. και τους κανονισμούς 
προβλέπονται. Οι δοκιμές αυτές  θα επαναληφθούν  και κατά την παραλαβή, αν αυτό ζητηθεί. 
 
Επί πλέον, με την προσφορά, αναλαμβάνεται η υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης των 
οποιονδήποτε μερεμετιών προκύψουν κατά την κατασκευή ή την αναβάθμιση. 
Τέλος, για οποιεσδήποτε από τις παλαιές εγκαταστάσεις, προβλέπεται από την μελέτη,  
αποξήλωση αυτές θα καθαιρεθούν και  θα απομακρυνθούν εκτός αν άλλως ορίζεται στην 
μελέτη.         
 
 
 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΕΥ Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%,  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & 24% Φ.Π.Α.):  

        

Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ τριακόσια σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά  

(135.341,50 €). 
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Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.257/22.09.2020/Θέμα 4ο απόφαση                                                                                                                                                
του Δ.Σ της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.              
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