
Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ    ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫΠ.: 406.392,00€ (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜ. : Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ016)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με 
τις  οποίες  θα  εκτελεσθεί  το  έργο,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  τεύχη 
δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες 
περαιωμένης  εργασίας  και  ισχύουν  ενιαία  για  όλες  τις  εργασίες  που  θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαμβάνονται:

1.2.1Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της 
μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε  δαπάνη"γενικά,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά  αλλά  είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με 
το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού  προσωπικού,  όπως  και  την  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  ή  όχι 
μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για 
απλή  διευκρίνιση  του  όρου  "κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω  δαπάνες  που 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι  δαπάνες  των  κάθε  είδους  επιβαρύνσεων  στα  υλικά  από  φόρους, 

δασμούς,  ειδικούς  φόρους  κ.λπ.  [  πλην  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και 
τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν 
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 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  λοιπων  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
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1.3.3 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 κλπ), νυκτερινής απασχόλησης 
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων,  υπαλλήλων 
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για 
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής  σύνδεσης και 
αποχέτευσης  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης  των  χώρων  κατά  τρόπο  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6 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.

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, 
και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο 
έργο) 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 Εργο, 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) Οταν  η  εγκατάσταση  των  μονάδων  έχει  γίνει  σε  χώρο  που  έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Οταν  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.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, 
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς 
και  τις  λοπές  ασφαλιστικές  καλύψεις  όπως  καθορίζονται  στην  Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
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εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) 
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.3.10 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 κλπ.)

1.3.11 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 
που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  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 Εργου), 
η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
Εργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού 
που  διατηρείται  σε  ετοιμότητα  για  την  αντιμετώπιση  βλαβών  ή  για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
μηχανημάτων κ.λπ.

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

(α) σε  εμπόδια  στο  χώρο  εκτέλεσης  των  εργασιών  (αρχαιολογικά 
ευρήματα, δίκτυα 

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

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

(δ) 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 

(ε) 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.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  κλπ)  που  απαιτούνται  για  την 
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 
εφαρμογής  (όταν  απαιτείται  για  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της 
οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάμενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης  οι  δαπάνες  ανίχνευσης  και  εντοπισμού  εμποδίων  στον  χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος 
Ποιότητος  του  Εργου  (ΠΠΕ),  του  Σχεδίου  Ασφάλειας  και  Υγείας,  του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 
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εδάφους  με  τοπογραφικές  μεθόδους  καθώς  και  οι  δαπάνες  λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας 
και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 
(όταν  αυτοί  δεν  περιλαμβάνονται  στη  μελέτη,  καθώς  και  η  δαπάνη 
σύνταξης  κατασκευαστικών  σχεδίων  με  την  ένδειξη  "όπως 
κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του 
χώρου  του  έργου  καθαρού  και  απαλλαγμένου  από  ξένα  προς  το  έργο 
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε  προσωρινές  κατασκευές  και  όπως  στους  εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19 Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 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.λ.π.)  εκτός  εάν  υπάρχει  έγγραφη  αποδοχή  της  Υπηρεσίας  για  την 
διατήρησή τους.

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

1.3.22 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων  και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης 
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες 
σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24 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.

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, 
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς 
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης.
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1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού 
και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 
Γενικών  Εξόδων  (Γ.Ε.)  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο 
περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  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%) ή 
είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ   
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

2.1.1 Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  γίνεται  είτε  βάσει  των  σχεδίων  των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 
ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά 
την  κρίση  της,  προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των 
επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο  Ανάδοχος.  Ο  Ανάδοχος 
υποχρεούται  με  δική  του  δαπάνη  να  διαθέσει  τον  απαιτούμενο 
εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την  υποστήριξη  της  Υπηρεσίας  στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η  πληρωμή των  εργασιών γίνεται  βάσει της  πραγματικής ποσότητας 
κάθε  εργασίας,  επιμετρούμενης  ως  ανωτέρω  με  κατάλληλη  μονάδα 
μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 
στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 
καθώς  και  ο  τρόπος  πληρωμής  καθορίζονται  στις  αντίστοιχες 
παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών 
του παρόντος Τιμολογίου. 

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

- 5 -



2.1.6 Στη  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα 
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

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

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

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό  εξοπλισμό  (λ.χ.  αερόσφυρες  ή  υδραυλικές  σφύρες).  Στην 
κατηγορία  του  "βράχου"περιλαμβάνονται  και  μεμονωμένοι  ογκόλιθοι 
μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις  σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 
150  MPa.  Η  εκσκαφή  των  σχηματισμών  αυτών  είναι  δυσχερής  (δεν 
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και 
έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

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

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή 
στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
Κλειδαριά  ασφαλείας,  χαλύβδινη,  γαλβανισμένη  και  χωνευτή  για  θύρες 

πυρασφάλειας
Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός,  χαλύβδινος  (μπρούτζινος  ή  γαλβανισμένος)  σύρτης  με  βραχίονα 

(ντίζα)  που  ασφαλίζει  επάνω  -  κάτω  μέσα  σε  διπλά  αντίστοιχα 
αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
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Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 

θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)

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

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, 

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

μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών 
ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων,  ανά  είδος  χρωματισμού.  Από  τις  επιμετρούμενες  επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε 
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η  εφαρμογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους 
των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι  ποσότητες  των  εργασιών  που  εκτελέστηκαν  ικανοποιητικά,  όπως  αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, 
θα  πληρώνονται  σύμφωνα  με  την  παρούσα  παράγραφο  για  τα  διάφορα  είδη 
χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί 
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται  σε  πραγματική  χρωματιζόμενη  επιφάνεια  και  σε  ύψος  από  το 
δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε 
ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, 
τα  οποία  έχουν  εφαρμογή  όταν  δεν  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  η  δαπάνη  των 
ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, 
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  ασφαλείας  του  ασχολούμενου  στις 
οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 
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και  επανατοποθετήσεως  στοιχείων  (π.χ.  στοιχείων  κουφωμάτων  κλπ)  στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο  της  απλής  συμβατικής  επιφάνειας  κατασκευαζόμενου  κουφώματος 
(βάσει  των  εξωτερικών  διαστάσεων  του  τετράξυλου  ή  τρίξυλου)  ή  της 
καταλαμβανόμενης  από  μεταλλική  θύρα  ή  κιγκλίδωμα  πλήρους,  απλής 
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/
α

Είδος Συντελεστής

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

2,30
2,70
3,00

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

1,90
2,30
2,60

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

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

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

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

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

2,50
1,00
1,60

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

1,00
1,50

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

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 

ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
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1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 

τσιμέντο.

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση 
[*]  παραπλέυρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν 
συμπεριλαμβάνουν την  δαπάνη  της  καθαρής  μεταφοράς  των,  κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη 
του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  
 - απόσταση < 5 km 0,28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως  
 · οδοί καλής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί  
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, 
μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του 
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση 
τα  επιμετρούμενα  m3 κάθε  εργασίας,  όπως  καθορίζεται  στο 
αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων 
που  επισημαίνονται  με  [*],  και  αναθεωρείται  με  βάση  τον 
εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 
ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την 
σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή 
εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα 
τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων 
και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Α.Τ. Α.1
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-10.01.01)  Φορτοεκφόρτωση  υλικών  επί  αυτοκινήτου  ή  σε  ζώα. 
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.
  Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης 
και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
  Τιμή ανά τόνο (ton).
Μονάδα μέτρησης : τόνος (ton)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 1101 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ επτά και τριάντα  λεπτά     (7,30)

Α.Τ. Α.2 
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-10.01.02)  Φορτοεκφόρτωση  υλικών  επί  αυτοκινήτου  ή  σε  ζώα. 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 
χαλίκων,  άμμου,  αμμοχαλίκου,  ασβέστου  σε  βώλους,  θηραϊκής  γης,  κίσσηρης  και 
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
  Τιμή ανά τόνο (ton).

Μονάδα μέτρησης : τόνος (ton)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 1104 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ένα και εξήντα πέντε λεπτά    (1,65)

Α.Τ. Α.3 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-10.07) Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
  Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
  Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)
Μονάδα μέτρησης : τονοχιλιόμετρο (ton*km)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 1136 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά    (0,35)
Α.Τ. Α.4
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-20.05.01) Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη  
  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 
m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 
έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, 
την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν  αναγκαία  σποραδική 
αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
  Τιμή ανά  κυβικό μέτρο  (m3) επί  ορύγματος, με  την μεταφορά  των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή. 
Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m3)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2124 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πέντε και σαράντα πέντε λεπτά    (5,45)
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Α.Τ. Α.5  
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.04) Καθαιρέσεις πλινθοδομών
  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. 
Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m3)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2222 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά   (15,70)

Α.Τ. Α.6
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.10.02) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα.  Καθαίρεση  συνήθων  κατασκευών,  όπως  τμημάτων  πλακών,  τοιχωμάτων, 
προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης 
κοπής
  Καθαίρεση  και  τεμαχισμός  μεμονωμένων  στοιχείων  αόπλου  σκυροδέματος  παντός 
είδους,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  δάπεδο  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνονται  οι 
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων 
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων  στοιχείων  σκυροδέματος  και  η  μεταφορά  τους  στις  θέσεις  φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.
Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m3)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2226 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν δέκα τρία και σαράντα πέντε  λεπτά  (113,45)
Α.Τ. Α.7
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ-22.15.02) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.  Καθαίρεση  συνήθων  κατασκευών,  όπως  τμημάτων  πλακών,  τοιχωμάτων, 
προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης 
κοπής
  Καθαίρεση  και  τεμαχισμός  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλην δαπέδων. 
  Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων,  των  ικριωμάτων  και  προσωρινών  αντιστηρίξεων  και  η  συσσώρευση  των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις  θέσεις  φόρτωσης,,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
  Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής.
Μονάδα μέτρησης : μέτρο μήκους * εκατοστό βάθους  (m*cm)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2226 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα έξι και ενενήντα λεπτά   (16,90)
Α.Τ. Α.8
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.21.01) Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
  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)
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Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2238 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τέσσερα και πενήντα λεπτά    (4,50)
Α.Τ. Α.9
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.23) Καθαίρεση επιχρισμάτων.
  Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,  τσιμεντοκονιαμάτων  και 
θηραϊκοκονιαμάτων),  οποιουδήποτε  πάχους,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2252 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πέντε και εξήντα λεπτά       (5,60)
Α.Τ. Α.10 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.37.02) Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για 
πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
  Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς 
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των 
προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
Μονάδα μέτρησης : τρέχων μέτρο (μμ)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2269Β 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι δύο και πενήντα λεπτά      (22,50)
Α.Τ. Α.11
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.40.02) Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος 
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m
  Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε  ύψος  και  θέση  του  κτιρίου.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  πάσης  φύσεως 
απαιτούμενα  ικριώματα,  η  εργασία  μόρφωσης  των  παρειών  και  η  συσσώρευση  των 
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 
  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε 
στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή 
επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02. 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2272Α 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι οκτώ      (28,00)
Α.Τ. Α.12
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.45) Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά 
προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2275 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα έξι και ογδόντα λεπτά   (16,80)
Α.Τ. Α.13
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.52) Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης
  Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή 
ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με 
την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή 
αποθήκευση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2275 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δύο και εξήντα λεπτά    (2,60)
Α.Τ. Α.14 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.61) Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
γυψοσανίδες
  Καθαίρεση  επένδυσης  τοίχων  από  μοριοσανίδες  ή  ινοσανίδες  ή  γυψοσανίδες, 
οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο 
καταβιβασμός  και  διαλογή  των  υλικών,  η  συσσώρευση  των  αχρήστων  υλικών  προς 
φόρτωση,  η  ταξινόμηση  χρησίμων  υλικών  και  η  μεταφορά  τους  προς  φόρτωση  ή 
αποθήκευση. 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2239 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δύο και εβδομήντα λεπτά    (2,70)
Α.Τ. Α.15 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-22.65.02) Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα
  Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων 
υλικών.
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kgr)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 2275 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ μηδέν καιτριάντα πέντε λεπτά    (0,35)
Α.Τ. Α.16
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΥΔΡ-5.07)  Στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμός  σωλήνων  με  άμμο 
προελεύσεως λατομείου
  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
  Τιμή  για  ένα  κυβικό  μέτρο  (m3)  επίχωσης  ως  ανωτέρω,  σύμφωνα  με  τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m3)
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6069 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τρία και ενενήντα έξι  λεπτά   (13,96)

14



Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ. Α.17
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΥΔΡ-5.09.02) Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές 
στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου
  Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη 
υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου,  από 
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους 
με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m3)
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6067 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και ενενήντα έξι  λεπτά   (12,96)
Α.Τ. Α.18
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΥΔΡ-10.18.Ν1) Καθαρισμός επιφανειών δαπέδων, σκυροδεμάτων, πλινθοδομών 
και λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση ειδικού μηχανήματος υδροβολής. 
  Καθαρισμός επιφανειών δαπέδων, σκυροδεμάτων, πλινθοδομών, λιθοδομών και λοιπών 
δομικών στοιχείων με χρήση ειδικού μηχανήματος υδροβολής για την απομάκρυνση 
ρύπων σκόνης κλπ. σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
εκάστοτε δάπεδο εργασίας. Η εργασία καθαρισμού θα εκτελεσθεί με προσοχή χωρίς πού 
μεγάλη πίεση νερού και χωρίς χρήση χημικών καθαριστικών εκτός από ουδέτερο χημικά 
σαπούνι, έτσι ώστε οι επιφάνειες που θα καθαριστούν να επανέλθουν στην αρχική 
τους μορφή και υφή υλικού. Ήτοι υλικά ,ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και εργασία 
πλήρους καθαρισμού. 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)επιφανειών.
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6370 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δύο και εξήντα λεπτά    (2,60)

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Α.Τ. Β.1
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-32.01.03) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού.  Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15
  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:
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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,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την  εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση 
επιμετράτε ιδιαίτερα η ενσωματωμένη 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 Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως, 
επιμετρούνται 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 πρέσας 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.
Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m3)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 3213 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ογδόντα τέσσερα   (84,00)
Α.Τ. Β.2
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-32.01.04) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού.  Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20
  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 
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εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος 
στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη  της  εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των 
προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την  εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση 
επιμετράτε ιδιαίτερα η ενσωματωμένη 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 Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως, 
επιμετρούνται 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 πρέσας 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.
Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m3)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 3214 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ενενήντα     (90,00)
Α.Τ. Β.3
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-38.03) Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
  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 δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)".
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 3816 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά   (15,70)
Α.Τ. Β.4
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-38.20.02) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
  Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
  Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ).
  Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράτε σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
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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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος.  Οι  ως  άνω  Πίνακες  Οπλισμού,  μετά  την  παραλαβή  των  οπλισμών,  θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών.
  Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος 
(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.      Ονομ. 
Διατομή   μάζα/  
(mm2)       μέτρο
           (kg/m)Ράβδοι

Κουλούρες  και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα  και 
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 √ √ 19,6 0,154
5,5 √ √ 23,8 0,187
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222
6,5 √ √ 33,2 0,260
7,0 √ √ 38,5 0,302
7,5 √ √ 44,2 0,347
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395
10,0 √ √ √ 78,5 0,617
12,0 √ √ √ 113 0,888
14,0 √ √ √ 154 1,21
16,0 √ √ √ 201 1,58
18,0 √ 254 2,00
20,0 √ 314 2,47
22,0 √ 380 2,98
25,0 √ 491 3,85
28,0 √ 616 4,83
32,0 √ 804 6,31
40,0 √ 1257 9,86

  Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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  προβλέπεται  ιδιαίτερη  επιμέτρηση  και  πληρωμή 
αυτών.

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

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

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

18



Τιμολόγιο Μελέτης

  Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη.
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμο (kgr)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 3873 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ένα και επτά λεπτά      (1,07)

Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Α.Τ. Γ.1 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-46.01.02) Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 
6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
  Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο 
σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 4622.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα εννέα και πενήντα λεπτά   (19,50)
Α.Τ. Γ.2 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-46.01.03) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
  Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο 
σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 4623.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι έξι   (26,00)
Α.Τ. Γ.3
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-71.31) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
  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)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7131 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έντεκα και είκοσι λεπτά   (11,20)
Α.Τ. Γ.4
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ-71.32.Ν1) Επιχρίσματα δύο στρώσεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 
150kgr κοινού τσιμέντου (υπόστρωμα κολλητών πλακιδίων τοίχων)
  Επιχρίσματα δύο στρώσεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου 
(υπόστρωμα κολλητών πλακιδίων τοίχων), εκτελούμενα σε δύο στρώσεις από τις οποίες 
η πρώτη “πεταχτό - πιτσιλιστό” μέσου πάχους 6mm και κατασκευή των οδηγών με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  1:2  των  150  Kg κοινού  τσιμέντου  με  μεσόκοκκη  άμμο 
λατομείου και η δεύτερη “λάσπωμα” ελάχιστου πάχους 14  mm (μαζί με την πρώτη 
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στρώση) με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150  kg τσιμέντου με μεσόκοκκη άμμο 
λατομείου,  σε  οποιοδήποτε  επιφάνεια,  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00m, 
δηλαδή  προμήθεια  επί  τόπου  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών,  καθώς  και  δαπάνες 
ικριωμάτων, εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη εκτέλεση των 
εργασιών. 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7131 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ επτά και ενενήντα λεπτά    (7,90)

Δ. ΔΙΚΤΥΑ
Δ.1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α.Τ. Δ.1.1
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α2) Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 40 mm 
  Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm, τοποθετημένος σε εγκατάσταση αποχετεύσεως, 
συμπεριλαμβανομένων  απάντων  των  απαραιτήτων  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταύ, 
ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. 
και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) PVC Φ40 [ΗΛΜ572.40] ΜΜ 1,3 X 0,84 = 1,09
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,3 X 19,86 = 5,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,3 X 16,84 = 5,05
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 12,10
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και δέκα λεπτά   (12,10)
Α.Τ. Δ.1.2
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α3) Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 50 mm 
  Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm, τοποθετημένος σε εγκατάσταση αποχετεύσεως, 
συμπεριλαμβανομένων  απάντων  των  απαραιτήτων  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταύ, 
ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. 
και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ1453-1 και να διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 14097/757/4-12-12 .
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) PVC Φ50 [ΗΛΜ572.50] ΜΜ 1,3 X 1,26 = 1,64
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,3 X 19,86 = 5,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,3 X 16,84 = 5,05
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 12,65
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και εξήντα πέντε λεπτά   (12,65)
Α.Τ. Δ.1.3
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α4) Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 75 mm   
  Πλαστικός  σωλήν  PVC  διαμέτρου  75mm  πιέσεως,  τοποθετημένος  σε  εγκατάσταση 
αποχετεύσεως,  συμπεριλαμβανομένων  απάντων  των  απαραιτήτων  ειδικών  τεμαχίων 
(καμπύλες, ταύ, ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
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  Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ1453-1 και να διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 14097/757/4-12-12 .
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) PVC Φ75 [ΗΛΜ572.75] ΜΜ 1,3 X 2,10 = 2,73
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,4 X 19,86 = 7,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,4 X 16,84 = 6,73
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 17,40
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα επτά και σαράντα λεπτά   (17,40)
Α.Τ. Δ.1.4
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ8) Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 100 mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών  
  Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε 
εγκατάσταση  αποχετεύσεως,  συμπεριλαμβανομένων  απάντων  των  απαραιτήτων  ειδικών 
τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και των υλικών 
συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πλαστικός σωλήν PVC, [ΗΛΜ572.1.7]. m 1,35 X 2,50 = 3,37
   διαμέτρου 100mm, 
   ηυξημένος κατά 5% γιά 
   φθορά και 30% για
   ειδικά τεμάχια κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,7 X 19,86 = 13,90
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,7 X 16,84 = 11,79
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 29,06
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και έξι λεπτά   (29,06)
Α.Τ. Δ.1.5
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α80) Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 125 mm   
  Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 125mm πιέσεως, τοποθετημένος σε εγκατάσταση 
αποχετεύσεως,  συμπεριλαμβανομένων  απάντων  των  απαραιτήτων  ειδικών  τεμαχίων 
(καμπύλες, ταύ, ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
  Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ1453-1 και να διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 14097/757/4-12-12 .
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πλαστικός σωλήν PVC, [ΗΛΜ572.125] m 1,35 X 4,14 = 5,59 
   διαμέτρου 125mm, 
   ηυξημένος κατά 5% γιά 
   φθορά και 30% για
   ειδικά τεμάχια κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,7 X 19,86 = 13,90
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,7 X 16,84 = 11,79
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 31,28
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά   (31,28)
Α.Τ. Δ.1.6
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α81) Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 160 mm   
  Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 160mm, τοποθετημένος σε εγκατάσταση αποχετεύσεως,
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συμπεριλαμβανομένων  απάντων  των  απαραιτήτων  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  ταύ, 
ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. 
και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
  Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ1453-1 και να διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 14097/757/4-12-12 .
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πλαστικός σωλήν PVC, [ΗΛΜ572.160] m 1,35 X 7,87 = 10,62
   διαμέτρου 160mm, 
   ηυξημένος κατά 5% γιά 
   φθορά και 30% για
   ειδικά τεμάχια κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,7 X 19,86 = 13,90
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,7 X 16,84 = 11,79
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 36,31
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα έξι και τριάντα ένα λεπτά   (36,31)
Α.Τ. Δ.1.7
Άρθρο  (ΑΤΗΕ8066.2.2.1Ν)  Φρεάτιο  επίσκεψης  δικτύων  αποχέτευσης  (ακαθάρτων  ή 
ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθους από 0,51m μέχρι 1,00 m διαστάσεων 50x60cm
  Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, 
δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα κατηγορίας 
Β160  των  300kg  τσιμέντου,  πάχους  15cm,  δόμηση  των  πλευρικών  επιφανειών  με 
σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300kg τσιμέντου, πάχους 15cm, oπλισμένο με στρεπτό 
χάλυβα με νευρώσεις (Rippen Torstal) STIII, βάρους μέχρι 50kg ανά m σκυροδέματος, 
σύμφωνα με τη στατική επίβλεψη του έργου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα 
μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού 
για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκινίαμα των 
600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή 
και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.
  Τιμή ανά τεμάχιο.
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ.)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 3213 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια ογδόντα  (280,00)
Α.Τ. Δ.1.8
Άρθρο  (ΝΕΤ  ΥΔΡ-11.01.02)  Καλύματα  φρεατίων.  Καλύματα  από  ελατό  χυτοσίδηρο 
(ductile iron)
  Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 
σκυρόδεμα. 
  Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση).
  Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης, 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμο (kgr)
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6752 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δύο και ενενήντα λεπτά    (2,90)
Α.Τ. Δ.1.9
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.1) Νιπτήρας πορσελάνης με στηρίγματα 50Χ44  

22



Τιμολόγιο Μελέτης

  Νιπτήρας πορσελάνης διαστασέων 50Χ44 cm με στηρίγματα και κοίλο το μπροστινό 
τμήμα του , με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Ήτοι προμήθεια , μεταφορά 
και τοποθέτηση  νιπτήρα με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού 
μέσω  γωνιακών  διακοπτών  και  την  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως  παραδοτέος  σε 
λειτουργία.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπαΕΛΟΤ 1147-1148-1149.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Νιπτήρ 50Χ44 [ΗΛΜ630.100] τεμ 1,00 X 59,00 = 59,00
β) Προσαυξηση 25% 
   για μικρουλικά 
   στηριγματα κτλ. 0,25 X 59,00 = 14,75
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 2,80 X 19,86 = 55,61
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 2,80 X 16,84 = 47,15
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 176,51
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 16 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα ένα λεπτά  (176,51)
Α.Τ. Δ.1.10
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α8) Σιφώνι νιπτήρα μεταλλικό χρωμέ εξόδου Φ 32-40  
  Προμήθεια, προσκόμιση επι τόπου του έργου και υδραυλική σύνδεση και τοποθέτηση 
σιφωνίου νιπτήρα χρωμέ εξόδου ενδεικτικών διαστάσεων 1 ¼ -50cm - Φ 32-40 με 
ροζετα  συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικρουλικών σύνδεσης και τοποθέτησης 
ήτοι  προμήθεια  προσκόμιση  επί  τόπου  του  έργου  και  υδραυλική  σύνδεση  και 
τοποθέτηση σιφωνιού νιπτήρα χρωμέ εξόδου Φ32-40.
(1τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιφώνι χρωμέ εύκαμπτο[ΗΛΜ572.10.4] τεμ 1,00 X 9,50 = 9,50
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
   Σύνολο Σ (α+β) = 19,43
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα εννέα και σαράντα τρία λεπτά   (19,43)
Α.Τ. Δ.1.11
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α1) Σιφώνι Φ  120 δαπέδου τριών εισόδων Φ 40 μίας εξόδου Φ 50  
  Προμήθεια, προσκόμιση επι τόπου του έργου και υδραυλική σύνδεση σιφωνιού Φ120 
δαπέδου 3 εισόδων Φ40 μίας εξόδου Φ50 με τέσσερα δακτυλίδια σύσφιξης, τέσσερα 
λάστιχα  κωνικά,  με  μεταλλική  σχάρα  Φ120και  πλαστική  τάπα  και  βαλβίδα  για 
συγκράτηση  αφρού  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  και  μικρουλικών  σύνδεσης  και 
τοποθέτησης ήτοι προμήθεια προσκόμιση επί τόπου  του έργου και υδραυλική σύνδεση 
και τοποθέτηση σιφωνιού Φ120 δαπέδου  3 εισόδων Φ40 μίας εξόδου Φ50
(1τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιφώνι Δαπέδου [ΗΛΜ572.103] τεμ 1,00 X 18,00 = 18,00
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 36,35
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 8 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα έξι και τριάντα πέντε λεπτά   (36,35)
Α.Τ. Δ.1.12
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ14.1Ν) Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού"   
(καθημένου τύπου)
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  Λεκάνη  αποχωρητηρίου  εκ  πορσελάνης  υψηλής  πιέσεως  "Ευρωπαϊκού  (καθήμενου) 
τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως.
  Χαμηλής πίεσης με καζανάκι, με μηχανισμό με κάθισμα και συνδέσεως επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπαΕΛΟΤ 1147-1148-1149.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Λεκάνη υψηλής πιέσεως[ΗΛΜ620.1] τεμ. 1,00 X 165,00= 165,00
   εκ πορσελάνης με καζανάκι 
   με μηχ. με κάθισμα
β) Υλικά στερεώσεως και [ΗΛΜ026] Kg 15 X 0,10 = 1,50
   συνδέσεως με τσιμέντο
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 239,90
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 14 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια τριάντα εννέα και ενενήντα λεπτά (239,90)
Α.Τ. Δ.1.13
ΑΡΘΡΟ: (ΗΛΜ15.1Ν) Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου, χαμηλής πιέσεως, πλαστικό 
,χωρητικότητας 6 λίτρων
  Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής  πιέσεως πλαστικό , χωρητικότητας 
6  λίτρων,  μετά  του  ορειχαλκίνου  διακόπτου,  μετά  πλωτήρος,  του  μηχανισμού 
λειτουργίας, , των ρακόρ συνδέσεως με τους σωλήνες τροφοδοτήσεως και εκροής, των 
στηριγμάτων, μικροϋλικών εγκαταστάσεως κλπ., ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέο σε λειτουργία.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπαΕΛΟΤ 1147-1148-1149.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Δοχείο Πλύσης [ΗΛΜ621.100] τεμ 1,10 X 50,00 = 55,00
   (Καζανάκι)
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 91,70
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 15 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ενενήντα ένα και εβδομήντα λεπτά   (91,70)
Α.Τ. Δ.1.14
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ14.2Ν) Ουρητήριο τοίχου εκ πορσελάνης.  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ουρητηρίου τοίχου εκ πορσελάνης, ήτοι 
ουρητήριο  και  υλικά  στερεώσεως  μετά  της  υδραυλικής  συνδέσεως  επί  τόπου  και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1147-1148-1149.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ουρητήριο τοίχου εκ [ΗΛΜ620.50] τεμ. 1,00 X 44,00 = 44,00
   πορσελάνης 
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 117,40
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 14 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν δέκα επτά και σαράντα λεπτά  (117,40)
Α.Τ. Δ.1.15
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ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ14.3Ν) Ντουσιέρα εκ πορσελάνης.  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ντουσιέρας εκ πορσελάνης, ήτοι ντουσιέρα 
τετράγωνη ή ασύμμετρη ενδεικτικών διαστάσεων 90Χ90Χ9,5 ή 70Χ100Χ9 αντίστοιχα με 
αντιολισθηρό πάτο, μετά των  υλικών στερεώσεως, μετά της βαλβίδας Φ90 εξόδου Φ50, 
υδραυλικής συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπαΕΛΟΤ 1147-1148-1149.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ντουσιέρα εκ [ΗΛΜ620.51] τεμ. 1,00 X 112,00= 112,00
   πορσελάνης 
β) Βαλβίδα [ΗΛΜ620.52] τεμ. 1,00 X 14,00 = 14,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 199,40
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 14 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν ενενήντα εννέα και σαράντα λεπτά  (199,40)
Α.Τ. Δ.1.16 
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.1)      Σαπωνοθήκη inox , επίτοιχη  
Σαπωνοθήκη inox , επίτοιχη χωρητικότητας 0,75 lit. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση σαπωνοθήκης επίτοιχης, με υλικά και μικροϋλικά στήριξης επιτόπου, και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σαπουνοθήκη inox [ΗΛΜ630.101] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
   Σύνολο Σ (α+β) = 28,97
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 16 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά    (28,97)
Α.Τ. Δ.1.17
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.4)      Θήκη Χαρτιού για τοίχο  
  Θήκη Χαρτιού για τοίχο μεταλλική με κλειδί και σχισμή για επίβλεψη. Ήτοι 
προμήθεια  ,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  Θήκης  χαρτιού  με  υλικά  και  μικροϋλικά 
στήριξης επιτόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θήκη χαρτιού υγείας [ΗΛΜ630.104] τεμ 1,00 X 45,00 = 45,00
   μεταλλική
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
   Σύνολο Σ (α+β) = 54,93
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 16 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πενήντα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά   (54,93)
Α.Τ. Δ.1.18
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ14.2Ν) Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού"   
(καθημένου τύπου ΑΜΕΑ)
  Λεκάνη  αποχωρητηρίου  εκ  πορσελάνης  υψηλής  πιέσεως  "Ευρωπαϊκού  (καθήμενου) 
τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως.
  Χαμηλής πίεσης με καζανάκι με μηχανισμό με κάθισμα με δύο λαβές ασφαλείας 
ανακλινόμενες και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
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α) Λεκάνη υψηλής πίεσης [ΗΛΜ620.2] τεμ. 1,00 X 430,00 = 430,00
   εκ πορσελάνης με 
   καζανάκι με μηχ. 
   με κάθισμα ΑΜΕΑ
β) Υλικά στερεώσεως και [ΗΛΜ026] Kg 15 X 0,10 = 1,50
   συνδέσεως με τσιμέντο
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 504,90
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 14 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πεντακόσια τέσσερα και ενενήντα λεπτά  (504,90)
Α.Τ. Δ.1.19
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.50)     Νιπτήρας πορσελάνης με στηρίγματα 65Χ50 ΑΜΕΑ  
  Νιπτήρας  πορσελάνης  διαστασέων  65Χ50  cm  ΑΜΕΑ  με  σωλήνα  υπερχείλισης,  με 
στηρίγματα και κοίλο το μπροστινό τμήμα του , με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
πλήρης. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  νιπτήρα με τη σύνδεσή του προς 
τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Νιπτήρ 65Χ50ΑΜΕΑ [ΗΛΜ630.101] τεμ 1,00 X 199,00= 199,00
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 235,70
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ16 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια τριάντα πέντε και εβδομήντα λεπτά  (235,70)
Α.Τ. Δ.1.20
ΑΡΘΡΟ     (ΑΤΗΕ8168.2.2Ν) Καθρέπτης τοίχου ρυθμιζόμενος ΑΜΕΑ  , διαστάσεων 70Χ50 cm,  
  Καθρέπτης τοίχου ρυθμιζόμενος ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70Χ50 cm, δηλαδή καθρέπτης, δύο 
ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καθρέπτης 70Χ50cm [ΑΤΗΕ636.2.101] τεμ 1,00 X 171,00= 171,00
β) Τσιμέντο, βύσματα [ΑΤΗΕ026] 2,00 X 0,10 = 0,20
   κλπ. σε τσιμέντο
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
δ) Βοηθός    [ΗΛΜ002.] hr 0,30 X 16,84 = 5,05
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 182,21
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 16 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα δύο και είκοσι ένα λεπτά  (182,21)
Α.Τ. Δ.1.21
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ16.Ν8) Λαβή σχήματος U  ασφαλείας δεξιά ή αριστερή ΑΜΕΑ  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση λαβής ασφαλείας σχήματος U δεξιά ή αριστερή 
75cm για ΑΜΕΑ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται εργασία και υλικά στήριξης.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Λαβή σχήματος U [ΗΛΜ630.207] τεμ. 1,1 X 165,00= 181,50
   δεξιά ή αριστερή ΑΜΕΑ
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β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1 X 19,86 = 19,86
   Σύνολο Σ (α+β) = 201,36
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ16 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια ένα και τριάντα έξι λεπτά  (201,36)
Α.Τ. Δ.1.22
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ16.Ν7) Λαβή ευθύγραμμη ασφαλείας ΑΜΕΑ  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση λαβής ασφαλείας 100cm ευθύγραμμη με γωνίες 
στα άκρα  για ΑΜΕΑ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται εργασία και υλικά στήριξης.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Λαβή ευθύγραμμη [ΗΛΜ630.206] τεμ. 1 X 97,56 = 97,56
   ασφαλείας ΑΜΕΑ
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1 X 19,86 = 19,86
   Σύνολο Σ (α+β) = 117,42
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 16 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν δέκα επτά και σαράντα δύο λεπτά  (117,42)
Α.Τ. Δ.1.23
ΑΡΘΡΟ (  OIK  -72.31.02.  N  1) Υδροροές οριζόντιες από γαλβανισμένη λαμαρίνα  
  Υδροροές  συνεχόμενες  οριζόντιες  από  γαλβανισμένη  στραντζαριστή  λαμαρίνα 
σχήματος «Π» ελεύθερου ανοίγματος 15,4 εκ., πάχους 1  mm, , με στερέωση των 
υδροροών ανά 60 εκ. στα ζευκτά της στέγης με ειδικούς συνδέσμους και όλα τα 
ειδικά τεμάχια (αναμονές, γωνίες ,τάπες κλπ.)
  Τοποθετημένες και βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή.
  Τιμή ανά τρέχων μέτρο.
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : OIK 7231 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι   (20,00)
Α.Τ. Δ.1.24
ΑΡΘΡΟ (  OIK  -72.31.02.  N  2) Υδροροές κατακόρυφες Φ75 από γαλβανισμένη λαμαρίνα  
  Υδροροές κατακόρυφες Φ75 από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους 1 mm, 
με στερέωση των υδροροών ανά 90 εκ.,με ειδικούς συνδέσμους και όλα τα ειδικά 
τεμάχια.
  Τοποθετημένες και βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή.
  Τιμή ανά τρέχων μέτρο.
Μονάδα μέτρησης : τρέχων μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : OIK 7231 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα έξι   (16,00)

Δ.2 ΥΔΡΕΥΣΗ
Α.Τ. Δ.2.1
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.15)     Σπιράλ σύνδεσης 50 εως 100 εκ 1/2 "- 1/2 " ή 3/4 "  
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και υδραυλική σύνδεση σπιράλ σύνδεσης 
διαστάσεων 50 έως 100cm 1/2-1/2ή3/4 inches για σύνδεση νιπτήρων δοχείου πλύσεως 
λεκάνης κ.τ.λ., ήτοι προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και υδραυλική 
σύνδεση σπιράλ σύνδεσης διαστάσεων 50-100cm 1/2-1/2 ή 3/4 inches
(1 τεμ.)
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ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σπιράλ σύνδεσης έως [ΗΛΜ603.109] τεμ 1,03 X 3,87 = 3,99
   έως 100εκ. 1/2 ή 3/4
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
Σύνολο Σ (α+β) = 9,95
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά    (9,95)
Α.Τ. Δ.2.2
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ13.1Ν)  Αναμικτήρ  (μπαταρία)  θερμού-ψυχρού  ύδατος  διαμέτρου  1/2  ins   
επιχρωμιωμένος
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως επί νιπτήρος πορσελάνης αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 
διαμέτρου 1/2 ins επιχρωμιωμένου μετά των υλικών και μικρουλικών σύνδεσης.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Aναμικτήρ διαμέτρου [ΗΛΜ619.2. 2] τεμ. 1,03 X 44,00 = 45,32
   1/2 ins μετά μικροϋλ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] h 0,40 X 19,86 = 7,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] h 0,40 X 16,84 = 6,73
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 59,99
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 13 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πενήντα εννέα και ενενήντα εννέα λεπτά   (59,99)
Α.Τ. Δ.2.3
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.52)     Ντους σταθερό  
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ακροφύσιου ντους 
σταθερό αποτελούμενο από 
α) κώδωνα ντούς χρωμε αυτοκαθαριζόμενο Φ15
β) βραχίονα κώδωνα Φ18 μήκους L 300 έως 500 
γ)  Χαλκοσωλήν  εξωτερικής  διαμέτρου  18mm  πάχους  1mm  θερμομονωμένος  ρολό  ή 
ευθύγραμμος με θερμική αγωγιμότητα λ=0,026W/(mK) και σκληρότητα R 220 (μαλακός). 
Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ1057-ΕΝ13501-1-Ε. 
δ) Ειδικά εξαρτήματα γωνίες, συστολές ονομαστικής διαμέτρου Φ18 κολλητά. 
ε) Μπαταρία ντουσιέρας αναμεικτική τύπου χειρολαβής  χρωμέ εντοιχισμένη.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες εντοιχισμού, υδραυλικών συνδέσεων, 
μικρουλικών παραδοτέο σε λειτουργία.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κώδωνας ντούς χρωμέ [ΤΕ01] τεμ 1,00 X 22,00 = 22,00
   αυτοκαθαριζόμενος
β) Βραχίονας κώδωνα Φ18 [ΤΕ02] τεμ 1,00 X 11,30 = 11,30
γ) Χαλκοσωλήν Φ18 [ΤΕ03] m 2,00 X 7,60 = 15,20
δ) Ειδικά εξαρτήματα [ΤΕ04] τεμ 4,00 X 1,60 = 6,40
   χαλκού Φ18
ε) Μπαταρία ντουσιέρας  [ΤΕ05 ] τεμ 1,00 X 1,60 = 60,00
   χρωμέ εντοιχισμένη
στ)Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
ζ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
   Σύνολο Σ (α+…ζ) = 188,30
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα οκτώ και τριάντα λεπτά  (188,30)
Α.Τ. Δ.2.4
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ΑΡΘΡΟ     (ΑΤΗΕ8036.1) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1/2 in  
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένου  εσωτερικής 
διαμέτρου 1/2 in με σπείρωμα στα άκρα κατά τα άλλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10255 
τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση  ύδρευσης  –  κεντρικής  θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων  ειδικών τεμαχίων ( μούφες, καμπύλες, 
γωνίες, ταυ συστολές κ.τ.λ. πλήν των ρακόρ όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκαταστάσεως  δοκιμών  κτλ  παραδοτέος  σε 
λειτουργία.  
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιδηρ. Γαλβ. 1/2 ins [566.1] m 1,25 X 2,75 = 3,44
   αυξημένος 25 % για ειδ. 
   τεμαχία (20%) και 
   μικροϋλικά σύνδεσης 
   και στήριξης (5%)
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,97
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 12,62
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και εξήντα δύο λεπτά    (12,62)
Α.Τ. Δ.2.5
ΑΡΘΡΟ     (ΑΤΗΕ8036.2) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 3/4 in  
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένου  εσωτερικής 
διαμέτρου 3/4 in με σπείρωμα στα άκρα κατά τα άλλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10255 
τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση  ύδρευσης  –  κεντρικής  θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων  ειδικών τεμαχίων ( μούφες, καμπύλες, 
γωνίες, ταυ συστολές κ.τ.λ. πλήν των ρακόρ όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκαταστάσεως  δοκιμών  κτλ  παραδοτέος  σε 
λειτουργία.  
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιδηρ. Γαλβ. 3/4 ins [566.2]] m 1,25 X 3,60 = 4,50
   αυξημένος 25 % για ειδ. 
   τεμαχία (20%) και 
   μικροϋλικά σύνδεσης και 
   στήριξης (5%)
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,30 X 16,84 = 5,05
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 15,51
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα πέντε και πενήντα ένα λεπτά    (15,51)
Α.Τ. Δ.2.6
ΑΡΘΡΟ     (ΑΤΗΕ8036.3) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 in  
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένου  εσωτερικής 
διαμέτρου 1 in με σπείρωμα στα άκρα κατά τα άλλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10255 
τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση  ύδρευσης  –  κεντρικής  θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων  ειδικών τεμαχίων ( μούφες, καμπύλες, 
γωνίες, ταυ συστολές κ.τ.λ. πλήν των ρακόρ όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκαταστάσεως  δοκιμών  κτλ  παραδοτέος  σε 
λειτουργία.  
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιδηρ. Γαλβ. 3/4 ins [566.2]] m 1,25 X 5,05 = 6,31
   αυξημένος 25 % για ειδ. 
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   τεμαχία (20%) και 
   μικροϋλικά σύνδεσης και 
   στήριξης (5%)
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,30 X 16,84 = 5,05
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 17,32
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα επτά και τριάντα δύο λεπτά    (17,32)
Α.Τ. Δ.2.7
ΑΡΘΡΟ     (ΑΤΗΕ8036.4) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/4 in  
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένου  εσωτερικής 
διαμέτρου 1 1/4 in με σπείρωμα στα άκρα κατά τα άλλα σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ10255  τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση  ύδρευσης  –  κεντρικής  θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων  ειδικών τεμαχίων ( μούφες, καμπύλες, 
γωνίες, ταυ συστολές κ.τ.λ. πλήν των ρακόρ όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκαταστάσεως  δοκιμών  κτλ  παραδοτέος  σε 
λειτουργία.  
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιδηρ. Γαλβ. 1 1/4 ins[566.4]] m 1,30 X 6,55 = 8,52
   αυξημένος 30 % για ειδ. 
   τεμαχία και μικροϋλικά
  σύνδεσης και στήριξης 
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,35 X 19,86 = 6,95
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,35 X 16,84 = 5,89
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 21,36
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι ένα και τριάντα έξι λεπτά    (21,36)
Α.Τ. Δ.2.8
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8036.5) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/2 in
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένου  εσωτερικής 
διαμέτρου 1 1/2 in με σπείρωμα στα άκρα κατά τα άλλα σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ10255  τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση  ύδρευσης  –  κεντρικής  θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων  ειδικών τεμαχίων ( μούφες, καμπύλες, 
γωνίες, ταυ συστολές κ.τ.λ. πλήν των ρακόρ όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκαταστάσεως  δοκιμών  κτλ  παραδοτέος  σε 
λειτουργία.  
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιδηρ. Γαλβ. 1 1/2 ins[566.5]] m 1,30 X 7,00 = 9,10
   αυξημένος 30 % για ειδ. 
   τεμαχία και μικροϋλικά
   σύνδεσης και στήριξης 
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,40 X 19,86 = 7,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,40 X 16,84 = 6,74
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 23,78
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά    (23,78)
Α.Τ. Δ.2.9
ΑΡΘΡΟ     (ΑΤΗΕ8036.6) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 in  
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  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένου  εσωτερικής 
διαμέτρου 2 in με σπείρωμα στα άκρα κατά τα άλλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10255 
τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση  ύδρευσης  –  κεντρικής  θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων  ειδικών τεμαχίων ( μούφες, καμπύλες, 
γωνίες, ταυ συστολές κ.τ.λ. πλήν των ρακόρ όπως επίσης και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως  και  της  εργασίας  πλήρους  εγκαταστάσεως  δοκιμών  κτλ  παραδοτέος  σε 
λειτουργία.  
(1 m.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σιδηρ. Γαλβ. 2 ins [566.6]] m 1,30 X 10,30 = 13,39
   αυξημένος 30 % για ειδ. 
   τεμαχία και μικροϋλικά
   σύνδεσης και στήριξης 
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,45 X 19,86 = 8,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,45 X 16,84 = 7,58
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 29,91
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και ενενήντα ένα λεπτά    (29,91)
Α.Τ. Δ.2.10
ΑΡΘΡΟ     (ΗΛΜ24.Ν1) Θερμαντήρας ηλεκτρικός ροής 18KW  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση θερμαντήρα 
ηλεκτρικού συνεχούς ροής ισχύος18KW για άμεση παροχή ζεστού νερού χρήσης μέχρι 
και 9 λίτρα ζεστό νερό στους 38 βαθμούς Κελσίου το  λεπτό και διαθέτουν ψηφιακή 
ένδειξη θερμοκρασίας με τριφασική αντίσταση με αυτόματη εκκίνηση και έλεγχο.
  Να διαθέτει χάλκινες αντιστάσεις μη εμβαπτισμένες άμεσα μέσα στο νερό για να 
λειτουργούν ανεξάρτητα της σκληρότητας αυτού να ικανοποιούν τις προδιαγραφές κατά 
ΕΛΟΤ κάνοντας έτσι ασφαλή την χρήση τους σε όλες τις ποιότητες νερού. Αυτό 
οφείλεται στο ότι οι αντιστάσεις δεν είναι εμβαπτισμένες άμεσα μέσα στο νερό και 
δεν επηρεάζονται από την σκληρότητα του.
  Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρικές και υδραυλικές 
εργασίες σύνδεσης καθώς και όλα τα υλικά και τα μικρουλικά για τις συνδέσεις των 
συλλεκτών και του πίνακα, καθώς και των δοκιμών.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θερμαντήρας ηλεκτρ. [TE] 1,00 Χ  340,00= 340,00
   ροής 18KW
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 5,00 X 19,86 = 99,30
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 5,00 X 16,84 = 84,20
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 3.447,26

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 40 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πεντακόσια είκοσι τρία και πενήντα λεπτά  (523,50)
Α.Τ. Δ.2.11
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ11.Ν1) Σφαιρική βάνα  2”
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση σφαιρικής βάνας κρουνού ΡΝ25ατμ 
ονομαστικής διαμέτρου DN 2” με βιδωτά άκρα oλικής ροής.
   Να ικανοποιεί τα πρότυπα EN 12165-CW617N-M -EN 12266-1:2003.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σφαιρική βάνα  2” [603.100.1] 1,00 Χ  27,00 = 27,00
β) Υλικά και 0,03 X 27,00 = 0,81
   μικρουλικά 3% του α
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,75 X 19,86 = 14,90
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 42,71
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Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα δύο και εβδομήντα ένα λεπτά   (42,71)
Α.Τ. Δ.2.12
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ11.Ν2) Σφαιρική βάνα 1 1/ 2”
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση σφαιρικής βάνας κρουνού ΡΝ25ατμ 
ονομαστικής διαμέτρου DN1 1/2 ΄΄ με βιδωτά άκρα ολικής ροής.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα EN 12165-CW617N-M -EN 12266-1:2003.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σφαιρική βάνα  1 1/2" [603.100.2] 1,00 Χ  16,00 = 16,00
β) Υλικά και 0,03 X 16,00 = 0,48
   μικρουλικά 3% του α
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,65 X 19,86 = 12,91
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 29,39
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα εννέα λεπτά   (29,39)
Α.Τ. Δ.2.13
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ11.Ν3) Σφαιρική βάνα 1 1/4" 
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση σφαιρικής βάνας κρουνού ΡΝ25ατμ 
ονομαστικής διαμέτρου DN 1 1/4" με βιδωτά άκρα ολικής ροής.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα EN 12165-CW617N-M -EN 12266-1:2003.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σφαιρική βάνα  1 1/4" [603.100.3] 1,00 Χ  11,00 = 11,00
β) Υλικά και 0,03 X 11,00 = 0,33
   μικρουλικά 3% του α
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,60 X 19,86 = 11,92
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 23,25
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι τρία και είκοσι πέντε λεπτά   (23,25)
Α.Τ. Δ.2.14
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ11.Ν4) Σφαιρική βάνα 1" 
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση σφαιρικής βάνας κρουνού ΡΝ25ατμ 
ονομαστικής διαμέτρου DN 1" με βιδωτά άκρα ολικής ροής.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα EN 12165-CW617N-M -EN 12266-1:2003.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σφαιρική βάνα  1" [603.100.4] 1,00 Χ  5,00 = 5,00
β) Υλικά και 0,03 X 5,00 = 0,15
   μικρουλικά 3% του α
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 15,08
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα πέντε και οκτώ λεπτά   (15,08)
Α.Τ. Δ.2.15
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ11.Ν5) Σφαιρική βάνα 3/4" 
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  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση σφαιρικής βάνας κρουνού ΡΝ25ατμ 
ονομαστικής διαμέτρου DN 3/4" με βιδωτά άκρα ολικής ροής.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα EN 12165-CW617N-M -EN 12266-1:2003.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σφαιρική βάνα  3/4" [603.100.5] 1,00 Χ  4,00 = 4,00
β) Υλικά και 0,03 X 4,00 = 0,12
   μικρουλικά 3% του α
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,40 X 19,86 = 7,94
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 12,06
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και έξι λεπτά   (12,06)
Α.Τ. Δ.2.16
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ11.Ν6) Σφαιρική βάνα 1/2" 
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση σφαιρικής βάνας κρουνού ΡΝ25ατμ 
ονομαστικής διαμέτρου DN 1/2" με βιδωτά άκρα ολικής ροής.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα EN 12165-CW617N-M -EN 12266-1:2003.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σφαιρική βάνα  1/2" [603.100.6] 1,00 Χ  3,50 = 3,50
β) Υλικά και 0,03 X 3,50 = 0,10
   μικρουλικά 3% του α
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 9,56
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα και πενήντα έξι λεπτά    (9,56)
Α.Τ. Δ.2.17
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8037.1) Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1/2"
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ρακόρ ονομαστικής διαμέτρου 1/2" κωνικό 
ευθύγραμμο ή γωνιακό ονομαστικής πίεσης 10ατμ μεταλλικό γαλβανισμένο μετά την 
μικρουλικών σύνδεσης και την εργασία υδραυλικής τοποθέτησης επί της σωληνογραμμής 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρακόρ 1/2" [ΤΕ] τεμ 1,02 X 5,00 = 5,10
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
Σύνολο Σ (α+β) = 9,07
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα και επτά λεπτά    (9,07)
Α.Τ. Δ.2.18
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8037.2) Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 3/4"
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ρακόρ ονομαστικής διαμέτρου 3/4" κωνικό 
ευθύγραμμο ή γωνιακό ονομαστικής πίεσης 10ατμ μεταλλικό γαλβανισμένο μετά την 
μικρουλικών σύνδεσης και την εργασία υδραυλικής τοποθέτησης επί της σωληνογραμμής 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρακόρ 3/4" [ΤΕ] τεμ 1,02 X 6,00 = 6,12
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,25 X 19,86 = 4,97
Σύνολο Σ (α+β) = 11,09
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Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έντεκα και εννέα λεπτά   (11,09)
Α.Τ. Δ.2.19
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8037.3) Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1"
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ρακόρ ονομαστικής διαμέτρου 1" κωνικό 
ευθύγραμμο ή γωνιακό ονομαστικής πίεσης 10ατμ μεταλλικό γαλβανισμένο μετά την 
μικρουλικών σύνδεσης και την εργασία υδραυλικής τοποθέτησης επί της σωληνογραμμής 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρακόρ 1" [ΤΕ] τεμ 1,02 X 9,00 = 9,18
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,25 X 19,86 = 4,97
Σύνολο Σ (α+β) = 14,15
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά   (14,15)
Α.Τ. Δ.2.20
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8037.4) Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1 1/4"
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ρακόρ ονομαστικής διαμέτρου 1 1/4" κωνικό 
ευθύγραμμο ή γωνιακό ονομαστικής πίεσης 10ατμ μεταλλικό γαλβανισμένο μετά την 
μικρουλικών σύνδεσης και την εργασία υδραυλικής τοποθέτησης επί της σωληνογραμμής 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρακόρ 1 1/4" [ΤΕ] τεμ 1,02 X 17,00 = 17,34
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,25 X 19,86 = 4,97
Σύνολο Σ (α+β) = 22,31
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι δύο και τριάντα ένα λεπτά   (22,31)
Α.Τ. Δ.2.21
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8037.5) Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1 1/2"
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ρακόρ ονομαστικής διαμέτρου 1 1/2" κωνικό 
ευθύγραμμο ή γωνιακό ονομαστικής πίεσης 10ατμ μεταλλικό γαλβανισμένο μετά την 
μικρουλικών σύνδεσης και την εργασία υδραυλικής τοποθέτησης επί της σωληνογραμμής 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρακόρ 1 1/2" [ΤΕ] τεμ 1,02 X 19,00 = 9,18
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
Σύνολο Σ (α+β) = 25,34
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά   (25,34)
Α.Τ. Δ.2.22
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8037.6) Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 2"
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ρακόρ ονομαστικής διαμέτρου 2" κωνικό 
ευθύγραμμο ή γωνιακό ονομαστικής πίεσης 10ατμ μεταλλικό γαλβανισμένο μετά την 
μικρουλικών σύνδεσης και την εργασία υδραυλικής τοποθέτησης επί της σωληνογραμμής 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
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(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρακόρ 2" [ΤΕ] τεμ 1,02 X 28,00 = 28,56
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,35 X 19,86 = 6,95
Σύνολο Σ (α+β) = 35,51
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα πέντε και πενήντα ένα λεπτά   (35,51)
Α.Τ. Δ.2.23
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ13.2Ν) Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins 
επιχρωμιωμένος ΑΜΕΑ
  Εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  και  πλήρους  εγκαταστάσεως  επί  νιπτήρος 
πορσελάνης.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Aναμικτήρ διαμέτρου [ΗΛΜ619.2.2] τεμ. 1,03 X 85,00 = 87,55
   1/2 ins μετά 
   μικροϋλικών ΑΜΕΑ
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] h 0,40 X 19,86 = 7,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] h 0,40 X 16,84 = 6,73
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 102,22
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 13 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν δύο και είκοσι δύο λεπτά  (102,22)

Δ.3 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Α.Τ. Δ.3.1
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.1Ν) Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ35mm2.
  Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΥ τετραπολικό, τριπολικό 
διατομής  4Χ35mm2  ορατό  ή  εντοιχισμένο  ή  σε  κανάλι  ή  σε  οχετό  μετά  των 
απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως 
(Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ.) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ35mm2 [ΤΕ] 1,05 X  22,82 = 23,96
   προσαυξημένο κατά 5% 
   για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  23,96 = 2,40
   του α (ειδικά τεμάχια, και 
   μικρουλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,32 X 19,86 = 6,36
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,32 X 16,84 = 5,39
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 38,11
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα οκτώ και έντεκα λεπτά   (38,11)
Α.Τ. Δ.3.2
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.2Ν) Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ70+35mm2.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΥ τετραπολικό τριπολικό 
διατομής 3Χ70+35mm2  ορατό ή  εντοιχισμένο ή  σε κανάλι  ή σε  οχετό  μετά των 
απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως ( 
Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ.) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
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(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ70mm2 [ΤΕ] 1,05 X  39,68 = 41,66
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  41,66 = 4,16
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,32 X 19,86 = 6,36
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,32 X 16,84 = 5,39
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 57,57
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πενήντα επτά και πενήντα επτά λεπτά   (57,57)
Α.Τ. Δ.3.3
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.3Ν) Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2.
  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3Χ6mm2 ορατό ή εντοιχισμένο ή σε κανάλι 
μετά των απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και 
συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 [ΤΕ] 1,05 X  3,42 = 3,59
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  3,59 = 0,36
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,16 X 19,86 = 3,18
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,16 X 16,84 = 2,69
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 9,82
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα και ογδόντα δύο λεπτά      (9,82)
Α.Τ. Δ.3.4
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.4Ν) Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2.
  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3Χ4mm2 ορατό ή εντοιχισμένο ή σε κανάλι 
μετά των απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και 
συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2 [ΤΕ] 1,05 X  2,41 = 2,53
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  2,53 = 0,25
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρουλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,14 X 19,86 = 2,78
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,14 X 16,84 = 2,36
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 7,92
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ επτά και ενενήντα δύο λεπτά    (7,92)
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Α.Τ. Δ.3.5
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ-62.10.48.03.1Ν) Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 35 mm2
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου 
αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα,  ακροδέκτες,  πέδιλα,  μούφες,  κασσιτεροκόλληση,  ταινίες  σημάνσεως, 
ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 
(1 m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Βάρος ανά μέτρο αγωγού χάλκινου 35 mm2 = 0,295Κγ/ m
Βάρος ανά μέτρο αγωγού χάλκινου 25 mm2 = 0,213Κγ/ m
Τιμή ανά μέτρο αγωγού χάλκινου 25 mm2 = 5,70[€/m] 
Τιμή ανά μέτρο αγωγού χάλκινου 35 mm2 = 5,70[€/m] X0,295 / 0,213 = 7,89 [€/m] 
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 45 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ επτά και ογδόντα εννέα λεπτά      (7,89)
Α.Τ. Δ.3.6
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.5Ν) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
3Χ1,5mm2  ορατό  ή  εντοιχισμένο  ή  σε  κανάλι  μετά  των  απαιτούμενων  διμερών 
στηριγμάτων  και  των  μικρουλικών  τοποθετήσεως  και  συνδέσεως  (Κως,  ακροδέκτες 
κ.τ.λ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 [ΤΕ] 1,05 X  0,92 = 0,97
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  0,97 = 0,10
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,12 X 19,86 = 2,38
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,12 X 16,84 = 2,02
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 5,47
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πέντε και σαράντα επτά λεπτά    (5,47)
Α.Τ. Δ.3.7
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.6Ν) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm2.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
3Χ2,5mm2  ορατό  ή  εντοιχισμένο  ή  σε  κανάλι  μετά  των  απαιτούμενων  διμερών 
στηριγμάτων  και  των  μικρουλικών  τοποθετήσεως  και  συνδέσεως  (Κως,  ακροδέκτες 
κ.τ.λ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm2 [ΤΕ] 1,05 X  1,42 = 1,49
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  1,49 = 0,15
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,12 X 19,86 = 2,38
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,12 X 16,84 = 2,02
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 6,04
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και τέσσερα λεπτά    (6,04)
Α.Τ. Δ.3.8
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.7Ν) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ4mm2.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
3Χ4mm2 ορατό ή εντοιχισμένο ή σε κανάλι μετά των απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων 
και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ) επί τόπου 
και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ4mm2 [ΤΕ] 1,05 X  2,13 = 2,24
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  2,24 = 0,22
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,14 X 19,86 = 2,78
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,14 X 16,84 = 2,36
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 7,60
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ επτά και εξήντα λεπτά    (7,60)
Α.Τ. Δ.3.9
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.8Ν) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6mm2.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
3Χ6mm2 ορατό ή εντοιχισμένο ή σε κανάλι μετά των απαιτούμενων διμερών στηριγμάτων 
και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ) επί τόπου 
και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6mm2 [ΤΕ] 1,05 X  3,04 = 3,19
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  3,19 = 0,32
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,16 X 19,86 = 3,18
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,16 X 16,84 = 2,69
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 9,38
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά    (9,38)
Α.Τ. Δ.3.10
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.9Ν) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10mm2.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
3Χ10mm2  ορατό  ή  εντοιχισμένο  ή  σε  κανάλι  μετά  των  απαιτούμενων  διμερών 
στηριγμάτων  και  των  μικρουλικών  τοποθετήσεως  και  συνδέσεως  (Κως,  ακροδέκτες 
κ.τ.λ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10mm2 [ΤΕ] 1,05 X  5,28 = 5,54
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  5,54 = 0,55
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
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γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,18 X 19,86 = 3,57
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,18 X 16,84 = 3,03
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 12,69
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και εξήντα εννέα λεπτά   (12,69)
Α.Τ. Δ.3.11
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.10Ν) Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ10mm2.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καλωδίου τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 
5Χ10mm2  ορατό  ή  εντοιχισμένο  ή  σε  κανάλι  μετά  των  απαιτούμενων  διμερών 
στηριγμάτων  και  των  μικρουλικών  τοποθετήσεως  και  συνδέσεως  (Κως,  ακροδέκτες 
κ.τ.λ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ10mm2 [ΤΕ] 1,05 X  8,46 = 9,07
   προσαυξημένο κατά 
   5% για φθορά
β) Υλικά και μικρουλικά 10% 0,10 X  9,07 = 0,90
   του α (ειδικά τεμάχια και
   μικρυλικά συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,22 X 19,86 = 4,37
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,22 X 16,84 = 3,70
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 18,04
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα οκτώ και τέσσερα λεπτά   (18,04)
Α.Τ. Δ.3.12
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ47.11Ν) Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας 400W.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος τύπου καμπάνας στεγανό 
(ΙΡ54), με προστατευτικό γυαλί και έναν λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 
400W, από πρεσσαριστό χάλυβα μετά των οργάνων έναυσης βαμμένο ηλεκτροστατικά με 
πολυεστερική στρώση με διαχύτη από γυαλί θερμικής και μηχανικής αντοχής πάχους 
τουλάχιστον  5mm,  με  ραβδωτό  ανταυγαστήρα  από  ανοδειωμένο  αλουμίνιο  υψηλής 
καθαρότητας 99%,  με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα από χάλυβα με επικάλυψη από 
συνθετικό υλικό μαύρου χρώματος.
  Να διαθέτει άμεση ευρεία κατανομή φωτισμού, να έχει κλάση μόνωσης ΙΙ αντοχή σε 
κρούση ΙΚ08 να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ60598 CEI34-21 ΚΑΙ ΕΝ60529 και να φέρει 
πιστοποίηση ΕΝΕC.
  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία ανάρτησης σε ύψος έως και 15 μέτρα.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Φωτιστικό Σώμα [ΤΕ] 1,00 X 260,00= 260,00
   καμπάνα 400 W
β) Υλικά και μικρουλικά 0,25 X 260,00= 65,00
   25% του α (ειδικά τεμάχια, 
   φθορά και εξαρτήμα προστασίας,
   μικρουλικά  συνδέσεως κλπ. 
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 3,00 X 19,86 = 59,58
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 3,00 X 16,84 = 50,52
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 435,10
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 47 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τετρακόσια τριάντα πέντε και δέκα λεπτά  (435,10)
Α.Τ. Δ.3.13
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ΑΡΘΡΟ  (ΗΛΜ49)  Διακόπτης  χωνευτός  μετά  πλήκτρου,  εντάσεως  10Α,  τάσεως  250V, 
κομιτατέρ ή αλλέ -ρετούρ
  Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ή αλλέ-
ρετούρ, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Διακόπτης χωνευτός [ΗΛΜ826.2.1] τεμ 1,00 X 1,70 = 1,70
   πλήκτρου εντάσεως 10Α
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
   Σύνολο Σ (α+β) = 5,67
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πέντε και εξήντα επτά λεπτά     (5,67)
Α.Τ. Δ.3.14
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.1Ν) Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 
250V, ή αλλέ -ρετούρ
  Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, ή αλλέ-
ρετούρ, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Διακόπτης επίτοιχος [ΤΕ] τεμ 1,00 X 8,68 = 8,68
   IP55 μετά πλήκτρου 
   εντάσεως 10Α
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
   Σύνολο Σ (α+β) = 12,83
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και ογδόντα τρία λεπτά    (12,83)
Α.Τ. Δ.3.15
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.2Ν) Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 
250V, κομιτατέρ ή διπλός αλλέ -ρετούρ
  Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ή 
διπλός αλλέ-ρετούρ, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Διακόπτης επίτοιχος [ΤΕ] τεμ 1,00 X 10,68 = 10,68
   IP55 μετα πλήκτρου 
   εντάσεως 10Α
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
   Σύνολο Σ (α+β) = 14,65
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά    (14,65)
Α.Τ. Δ.3.16
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.1) Ρευματοδότης τύπου schuko κατάλληλος για κανάλι.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ρευματοδότη (2Π+Γ) τύπου schuko 16Α/230Volt 
με βίδες ή αυτόματους ακροδέκτες. 
Μετά του πλαισίου με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την τοποθέτηση του επί 
πλαστικού καναλιού και ηλεκτρική σύνδεση αυτού. 
  Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρευματοδότης τύπου [ΗΛΜ826.2. 100] τεμ 1,00 X 8,09 =    8,09
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   shuko 
   κατάλληλος για κανάλι.
β) Πλαίσιο για τύπου [ΗΛΜ826.2. 200] τεμ 1,00 X 3,01 = 3,01
   shuko
γ) Βάση για  τύπου [ΗΛΜ826.2. 200] τεμ 1,00 X 3,77 = 3,77
   shuko
δ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,40 X 19,86 = 7,94
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 22,81
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι δύο και ογδόντα ένα λεπτά    (22,81)
Α.Τ. Δ.3.17
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.2) Ρευματοδότης επίτοιχος ΙΡ55 (2Π+Γ) 16Α/250Volt  τύπου schuko 
ασφαλείας με καπάκι.
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  ρευματοδότη  επίτοιχος  ΙΡ55  (2Π+Γ) 
16Α/250Volt  τύπου schuko ασφαλείας με καπάκι με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα 
για την τοποθέτηση του επί τοίχου και ηλεκτρική σύνδεση αυτού.
  Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ρευματοδότης τύπου [ΗΛΜ826.2. 101] τεμ 1,00 X 8,00 = 8,00
   shuko IP55 (2Π+Γ) 
   16Α/250V.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
   Σύνολο Σ (α+β) = 11,97
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έντεκα και ενενήντα επτά  λεπτά    (11,97)
Α.Τ. Δ.3.18
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ55.Ν30) Μικροαυτόματος μονοπολικός C ή Β 10A έως και-32A.
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  μικροαυτόματου  μονοπολικού  ονομαστικού 
ρεύματος 10Α έως και 32Α χαρακτηριστικής Β ή C ισχύος βραχυκύκλωσης 6ΚΑ που να 
ικανοποιεί τα πρότυπα IEC/EN60898, μετά της  εργασίας τοποθέτησης σε ράγα πίνακα 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Μικροαυτόματος Β ;H [ΤΕ] τεμ 1,02 X 5,50 = 5,61
   C 10-32
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,15 X 19,86 = 2,98
   Σύνολο Σ (α+β) = 8,59 
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 55 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ οκτώ και πενήντα εννέα  λεπτά    (8,59)
Α.Τ. Δ.3.19
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8924) Ενδεικτική λυχνία μονή
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση ενδεικτικής λυχνία μονής 1/2 στοιχείων 
χρώματος  κόκκινου/  κίτρινου/πράσινου  μετά  της   εργασίας  τοποθέτησης  σε  ράγα 
πίνακα  για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ενδεικτική τριπλή [ΤΕ] τεμ 1,02 X 3,55 = 3,62
   λυχνία
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,15 X 19,86 = 2,98
   Σύνολο Σ (α+β) = 6,60
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Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 55 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και εξήντα  λεπτά    (6,60)
Α.Τ. Δ.3.20
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ88804.1) Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ40Α  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Ραγοδιακόπτη φορτίου, τετραπολικός (4Χ40Α) 
ονομαστικού  ρεύματος  40Α  ονομαστικής  τάσης  230Volts  κατάλληλος  για  καλώδια 
διατομής μέχρι 35mm2 και για τοποθέτηση σε ράγα DIN, κατηγορίας AC23A, 25kA. μετά 
της  εργασίας τοποθέτησης σε ράγα πίνακα  για πλήρη και κανονική λειτουργία   
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ραγοδιακόπτης [ΤΕ] τεμ 1,03 X 20,00 = 20,60
   φορτίου 4Χ40Α
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
   Σύνολο Σ (α+β) = 30,53
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 53 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα και πενήντα τρία  λεπτά   (30,53)
Α.Τ. Δ.3.21
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8880.4.2) Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ63Α  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Ραγοδιακόπτη, φορτίου τετραπολικός (4Χ63Α) 
ονομαστικού  ρεύματος  63Α  ονομαστικής  τάσης  230Volts  κατάλληλος  για  καλώδια 
διατομής μέχρι 35mm2 και για τοποθέτηση σε ράγα DIN, κατηγορίας AC23A, 25kA. μετά 
της  εργασίας τοποθέτησης σε ράγα πίνακα  για πλήρη και κανονική λειτουργία   
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ραγοδιακόπτης [ΤΕ] τεμ 1,03 X 30,40 = 31,31
   φορτίου 4Χ63Α
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,70 X 19,86 = 13,90
   Σύνολο Σ (α+β) = 45,21
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 53 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα πέντε και είκοσι ένα λεπτά   (45,21)
Α.Τ. Δ.3.22
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8880.4.3) Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ100Α  
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Ραγοδιακόπτη, φορτίου τετραπολικός (4Χ100Α) 
ονομαστικού  ρεύματος  100Α  ονομαστικής  τάσης  230Volts  κατάλληλος  και  για 
τοποθέτηση σε ράγα DIN, κατηγορίας AC22A, 25kA. μετά της  εργασίας τοποθέτησης σε 
ράγα πίνακα  για πλήρη και κανονική λειτουργία   
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ραγοδιακόπτης  [ΤΕ] τεμ 1,03 X 41,50 =  42,75
   φορτίου 4Χ100Α
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
   Σύνολο Σ (α+β) = 62,61
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 53 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εξήντα δύο και εξήντα ένα λεπτά   (62,61)
Α.Τ. Δ.3.23
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8916.1Ν) Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ40Α/30mA
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  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Διακόπτη Διαρροής κατηγορίας A τετραπολικός 
(4Χ40Α/30mA) ονομαστικού ρεύματος 40Αονομαστικής τάσης 400Volts κατάλληλος για 
προστασία  και  έλεγχο  τριφασικών  κυκλωμάτων  έναντι  διαρροής  ως  προς  γή 
εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος που περιέχει και συνιστώσες συνεχούς για 
καλώδια διατομής μέχρι 35mm2 και για τοποθέτηση σε ράγα DIN που να ικανοποιεί τα 
πρότυπα IEC/EN61008, μετά της  εργασίας τοποθέτησης σε ράγα πίνακα  για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) ΔΔΕ 4Χ40Α/30mA [ΤΕ] τεμ 1,03 X 85,00 = 87,55
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,80 X 19,86 = 15,89
   Σύνολο Σ (α+β) = 103,44
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 53 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά  (103,44)
Α.Τ. Δ.3.24
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8916.2Ν) Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ63Α/30mA
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Διακόπτη Διαρροής κατηγορίας A τετραπολικός 
(4Χ63Α/30mA) ονομαστικού ρεύματος 63Α ονομαστικής τάσης 400Volts κατάλληλος για 
προστασία  και  έλεγχο  τριφασικών  κυκλωμάτων  έναντι  διαρροής  ως  προς  γή 
εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος που περιέχει και συνιστώσες συνεχούς για 
καλώδια διατομής μέχρι 35mm2 και για τοποθέτηση σε ράγα DIN που να ικανοποιεί τα 
πρότυπα IEC/EN61008, μετά της  εργασίας τοποθέτησης σε ράγα πίνακα  για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ

α) ΔΔΕ 4Χ63Α/30mA [ΤΕ] τεμ 1,03 X 110,00= 113,30
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,20 X 19,86 = 23,83
   Σύνολο Σ (α+β) = 137,13
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 53 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα επτά και δέκα τρία λεπτά  (137,13)
Α.Τ. Δ.3.25
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8916.3Ν) Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ100Α/30mA
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Διακόπτη Διαρροής κατηγορίας A τετραπολικός 
(4Χ100Α/30mA) ονομαστικού ρεύματος 100Α ονομαστικής τάσης 400Volts κατάλληλος για 
προστασία  και  έλεγχο  τριφασικών  κυκλωμάτων  έναντι  διαρροής  ως  προς  γή 
εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος και για τοποθέτηση σε ράγα DIN που να 
ικανοποιεί τα πρότυπα IEC/EN61008, μετά της  εργασίας τοποθέτησης σε ράγα πίνακα 
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) ΔΔΕ 4Χ100Α/30mA [ΤΕ] τεμ 1,03 X 222,00= 228,66
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,20 X 19,86 = 23,83
   Σύνολο Σ (α+β) = 252,49
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 53 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά(252,49)
Α.Τ. Δ.3.26
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8911.1Ν) Ασφάλεια τύπου Diazed  20-25Α
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Ασφάλειας ενδεικτικού τύπου Diazed  (DII) 
πλήρης με βάση πορσελάνης, δαχτυλίδι,  μήτρα, φυσίγγιο και πώμα ,  ονομαστικού 
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ρεύματος  20  ή  25Α,  για  καλώδια  διατομής  μέχρι  10mm2   μετά  της   εργασίας 
τοποθέτησης σε ράγα πίνακα  για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)   
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ασφάλεια Diazed 63Α [ΤΕ] τεμ 1,02 X 5,00 = 5,10
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,40 X 19,86 = 7,94
   Σύνολο Σ (α+β) = 13,04
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 54 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τρία και τέσσερα λεπτά   (13,04)
Α.Τ. Δ.3.27
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8911.2Ν) Ασφάλεια τύπου Diazed  63Α
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Ασφάλειας ενδεικτικού τύπου Diazed  (DIΙI) 
πλήρης με βάση πορσελάνης, δαχτυλίδι,  μήτρα, φυσίγγιο και πώμα ,  ονομαστικού 
ρεύματος 63Α, για καλώδια διατομής μέχρι 25mm2  μετά της  εργασίας τοποθέτησης σε 
ράγα πίνακα  για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)   
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ασφάλεια Diazed 63Α [ΤΕ] τεμ 1,02 X 7,00 = 7,14
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,40 X 19,86 = 7,94
   Σύνολο Σ (α+β) = 15,08
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 54 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα πέντε και οκτώ λεπτά   (15,08)
Α.Τ. Δ.3.28
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8913.1.1) Ασφάλεια μαχαιρωτή ΝΗ 100Α
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Ασφάλειας ενδεικτικού τύπου μαχαιρωτή ΝΗ00 
100Α πλήρης με βάση, φυσίγγιο,  ονομαστικού ρεύματος 100Α, για καλώδια διατομής 
μέχρι 95mm2  μετά της  εργασίας τοποθέτησης σε ράγα πίνακα  για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Ασφάλεια ΝΗ00 100Α [ΤΕ] τεμ 1,02 X 25,00 = 25,50
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
   Σύνολο Σ (α+β) = 35,43
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 54 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα πέντε και σαράντα τρία λεπτά   (35,43)
Α.Τ. Δ.3.29
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ45.1Ν) Τριπολική μπάρα 12 στοιχείων
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Τριπολικής μπάρας διατομής 10mm2 12 στοιχείων 
με πλαστική μόνωση με μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα έως 63Α και πλαϊνά καλύμματα 
μετά της  εργασίας τοποθέτησης και μικρουλικών σε ράγα πίνακα  για πλήρη και 
κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Τριπολική μπάρα [ΤΕ] τεμ 1,02 X 6,00 = 6,12
   12 στοιχείων
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,15 X 19,86 = 2,98
   Σύνολο Σ (α+β) = 9,10
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 45 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα και δέκα λεπτά    (9,10)
Α.Τ. Δ.3.30
ΑΡΘΡΟ (ATHE8841.1N) Πίνακας 685Χ1860Χ260 επιδαπέδιος  με επέκταση
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  Πίνακα  ΙΡ55  ενδεικτικών  διαστάσεων 
685Χ1860Χ260 επιδαπέδιος αποτελούμενος από πλαίσιο, πλαϊνά βάθρο, σετ ορθοστρατών 
συναρμολόγησης εξοπλισμού ραγουλικών / μπαρών πόρτας, στηριγάτων στερέωσης σε 
τοίχο, κρίκοι ανύψωσης 4ΧΜ8, χειρολαβή με κλειδαριά, ράγες αλουμινίου διπλού 
προφίλ  με  στηρίγματα  πλάτους  600mm  (5τεμ),  σετ  μεταλλικά  στήριξης  πλαστικών 
καναλιών με τα κανάλια διέλευσης καλωδίων σύνδεσης, με μετώπες για υλικά ράγας 
μίας σειράς 600Χ200 24 στοιχείων (5τεμ.) με μετώπη 4 οργάνων, με τα όργανα 
( 3αμπερόμετρα και βολτομετρο ) με κιτ τοποθέτησης αυτόματου διακόπτη, με με 
επιδαπέδια  επέκταση  πεδίου  390Χ1860Χ240  με  πόρτα  επέκτασης  με  μορφοποιημένες 
μπάρες διανομής καθ ύψος μετά των μονωτήρων μορφοποιημένων μπαρών για κλιμακωτή 
τοποθέτηση, με ράγα κλεμμών και ράγα γείωσης πλήρως καλωδιωμένος με όλα τα υλικά 
και μικρουλικά για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πίνακας [ΤΕ] τεμ 1,0 X 2.000 = 2.000,00
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 8,00 X 19,86 = 158,88
γ) Βοηθός εν γένει [ΗΛΜ002.] hr 8,00 X 16,84 = 134,72
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 2.293,60
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 52 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία και 

     εξήντα λεπτά         (2.293,60)
Α.Τ. Δ.3.31
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ60.Ν3) Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας.
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  φωτιστικού  σώματος  τύπου  χελώνας  με 
κάλυμμα  προστασίας   (έναντι  θραύσης  λαμπτήρος)  από  αλουμίνιο  ενδεικτικών 
διαστάσεων 281Χ162Χ126 με κάλυκα Ε27  για λαμπτήρα 100Watt βαθμού προστασίας ΙΡ44 
μετά του λαμπτήρα τύπου LED E27, Ra>80, 230Volt, 5Watt, 400lumen διάρκειας ζωής 
15.000 ώρες.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ60598 –CEI3 ΕΝ60529 και να φέρει σήμανση CE.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται το υλικά και μικρουλικά στήριξης και η ηλεκτρική 
σύνδεση.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Φωτιστικό σώμα [ΤΕ] 1,00 X 15,00 = 15,00
   χελώνας
β) Υλικά και μικρουλικά 0,02 X 15,00 = 0,30
   2% του α)
γ) Λαμπτήρας 4,5Watt LED[ΤΕ] 1,00 X 15,00 = 15,00
δ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
ε) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ+ε) = 48,65
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 60 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά   (48,65)
Α.Τ. Δ.3.32
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ59.Ν1) Φωτιστικό 2Χ36W στεγανό 
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος ισχύος 2Χ36W άμεσης 
συμμετρικής δέσμης φωτισμού στεγανό ΙΡ66 με σώμα και διαχυτή (κάλυμμα) διαφανές 
από πολυκαρβονικό υλικό πρισματικό για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή ενώ εξωτερικά 
λείο.
  Να φέρει ανοξείδωτα στηρίγματα για τοποθέτηση στην οροφή.
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  Μετά  των  δύο  λαμπτήρων  φθορισμού  Τ836W  με  ηλεκτρονικό  ισχύος  ballast.  Ο 
ανταυγαστήρας να είναι από χαλυβδοέλασμα βαμένο λευκό με πολυεστερική ρητίνη ή 
ανάλογη βαφή. 
  Οι λυχνιολαβές να είναι από πολυκαρβονικό υλικό με μπρούτζινες επαφές και να 
διαθέτει  ενσωματωμένο  ηλεκτρονικό  σύστημα  έναυσης  προκαλωδιωμένο  με  έυκαμπτο 
καλώδιο και να φέρει ηλεκτρική ασφάλεια.
  Να χαρακτηρίζεται από αντοχή σε κρούση IK08 και να είναι πιστοποιημένο κατά 
ENEC.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ60598-1 CEI34 – 21 & EN60529.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Φωτιστικό [ΤΕ-835.100.1] 1,00 X 75,00 = 75,00
   2Χ36 στεγανό
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 75,00 = 7,50
   10% του α μικρουλικά
   συνδέσεως-βίδες κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 1,20 X 19,86 = 23,83
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 1,20 X 16,84 = 20,20
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 126,53
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 59 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι έξι και πενήντα τρία λεπτά (126,53)
Α.Τ. Δ.3.33
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ60.Ν4) Προβολέας ισχύος 30Watt  LED
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος προβολέα ισχύος 30Watt 
ενδεικτικών διαστάσεων 285Χ275Χ115 μετά του ενσωματωμένου λαμπτήρα LED 2050lumen, 
Ra80 λευκού φωτός 6500Κ, ορατής τοποθέτησης με σώμα από χαλυβδοέλασμα βαμμένο 
ηλεκτροστατικά γκρί  με κάλυμμα.
  Να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ΙΡ65 με  κάλυμμα προστασίας  (έναντι 
θραύσης λαμπτήρος) και να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ60598 –CEI3 ΕΝ60529 και να 
φέρει σήμανση CE .
  Στην τιμή περιλαμβάνονται το υλικά και μικρουλικά στήριξης και η ηλεκτρική 
σύνδεση.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Φωτιστικό προβολέα [TE] 1,00 X 30,00 = 30,00
   30Watt
β)  Υλικά και 0,02 X 30,00 = 0,60
    μικρουλικά 2% του α
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,60 X 19,86 = 11,92
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,60 X 16,84 = 10,10
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 52,62
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 60 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πενήντα δύο και εξήντα δύο λεπτά   (52,62)
Α.Τ. Δ.3.34
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ41.Ν60) Spiral σωλήνας πλαστικός διαμέτρου 25mm
  Spiral  σωλήνας  πλαστικός(PVC  U)  ηλεκτρικών  γραμμών  βαρέως  τύπου  (  4431 
ταξινόμηση κατά ΕΝ61386), διαμέτρου 25mm με αντοχή μόνωσης 2000VAC/15min, με 
αντίσταση μόνωσης R>10GΩ (500V DC/1min), βαθμό στεγανότητας ΙΡ65.
  Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.01-ΕΝ61386.22-ΕΝ60423 - τις οδηγίες 
εναρμόνισης 2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC(RoHS).
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Spiral 25mm [ΤΕ] ΜΜ 1,15 X 1,10 = 1,27
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,10 X 19,86 = 1,98
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,10 X 16,84 = 1,68
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Σύνολο Σ (α+β+γ) = 4,93
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 41 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά    (4,93)
Α.Τ. Δ.3.35
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ42.Ν3) Πλαστικό κανάλι 150Χ50
  Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 150Χ50  μετά των ειδικών εξαρτημάτων διεύθυνσης 
(γωνίες  ταυ  κτλ)  και  μικροϋλικά  συνδέσεως  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους 
εγκαταστάσεως επί τοίχου ή γυψοσανίδας.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κανάλι 150Χ50 πλαστ. [ΗΛΜ801.7.101] ΜΜ 1,00 X 13,00 = 13,00
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,20 X 16,84 = 3,37
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 20,34
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ42 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι και τριάντα τέσσερα λεπτά   (20,34)
Α.Τ. Δ.3.36
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ42.Ν30) Πλαστικό κανάλι 40Χ16
  Πλαστικό  κανάλι  διαστάσεων  40Χ16  μετά  των  ειδικών  εξαρτημάτων  διεύθυνσης 
(γωνίες  ταυ  κτλ)  και  μικροϋλικά  συνδέσεως  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους 
εγκαταστάσεως επί τοίχου ή γυψοσανίδας.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κανάλι 40Χ16 πλαστικό [ΤΕ] ΜΜ 1,00 X 2,40 = 2,40
β) Μικρουλικά στερέωσης 0,10 X 2,40 = 0,24
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,10 X 19,86 = 1,98
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,10 X 16,84 = 1,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ)) = 6,30
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 42 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και τριάντα λεπτά    (6,30)
Α.Τ. Δ.3.37
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ55.Ν14) Απαγωγός υπέρτασης τριφασικός
  Απαγωγός υπέρτασης κλάσης Τ1 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61643-11 με βοηθητικές 
παροχές  τηλεένδειξης  ,για  το  τοποθέτηση  στον  γενικό  πίνακα  χαμηλής  τάσης 
τριφασικής  παροχής  για  προστασία  φάσεων  και  ουδετέρου  μεγάλων  κτιρίων  και 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων με ικανότητα απορρόφησης μεγάλης ποσότητας ενέργειας 
που  προκαλείται  από  ατμοσφαιρική  υπέρταση  κυματομορφής  10/350μS  ,  Ιimp=25KA, 
Up=2,5KV.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Απαγωγός υπέρτασης [ΤΕ] τεμ 1,00 X 450,00= 450,00
   τριφασικός
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 486,70
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 55 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τετρακόσια ογδόντα έξι και εβδομήντα λεπτά  (486,70)
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Α.Τ. Δ.3.38
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5.ΙΣΧΚ1.2) Σύστημα καναλιού διαστάσεων 60Χ100
  Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση σε ύψος μέχρι και 10 μέτρα συστήματος 
καναλιού διαστάσεων ύψους 60mm, πλάτους 100 mm, πάχους 1,5mm κατασκευασμένο από 
χαλύβδινο  έλασμα  (  λαμαρίνα  )  γαλβανισμένο  εν  θερμώ  κατά  ΕΝ  ISO  10142  με 
συνδεσμούς, μετά των κάτωθι εξαρτημάτων στήριξης ανά 1,00 m σε τοίχο. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται  και  τα  πάσης  φύσεως  εξαρτήματα  (  γωνίες  σταυροί  συστολές 
σύνδεσμοι κτλ ). Επίσης τα τμήματα του καναλιού θα ενώνονται γαλβανικά με χαλκό 
ΝΥΑ 10mm2 με Κως κοχλία περικόχλιο.
1. Πρόβολος μήκους L =310mm (50mmX75mm) επιτρεπόμενου φορτίου 300Kg  κατάλληλοι 
για στήριξη σε σκυρόδεμα με χρήση μεταλλικών βυσμάτων 
2.  Όλα  τα  τυχόν   υλικά  συνδέσεως,  στηρίξεως  κλπ.  και  της  εργασίας  πλήρους 
εγκαταστάσεως, δοκιμών κλπ. παραδοτέο σε λειτουργία.
(1m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σύστημα καναλιο  [566.100.3] 1,00 Χ  11,00 = 11,00
   διαστάσεων 60Χ100
β) Υλικά και μικρουλικά 0,15 X 11,00 = 1,65
   15% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,15 X 19,86 = 2,97
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,15 X 16,84 = 2,52
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 18,14
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά   (18,14)
Α.Τ. Δ.3.39
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ52.Ν3) Πίνακας Ηλεκτρικός λεβητοστασίου με διακοπτικό υλικό
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθετηση ηλεκτρικού πίνακα με διακοπτικό υλικό 
επίτοιχο μετά των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών στήριξης καθώς και της 
ηλεκτρικής εργασίας και υλικών διακλάδωσης ( Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ)
  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α.  το μεταλλικό ερμάριο.ka
β. τη στεγανή διανομή ΙΡ65 πλήρως εξοπλισμένη με έναν γενικό  διακόπτη  25Α  

λυχνίες μικροαυτόματο C16A/10KA ρελέ διαρροής 40Α/30mΑ 
γ. έξι αναχωρήσεις με διπολικό διακοπτη 25Α λυχνία μικροαυτόματο διπολικό  

C16/6ΚΑ 
δ. το ρευματοδότη ασφαλείας 16 Α 
ε. όλες τις απαραίτητες κλεμοσειρές σύνδεσεις των καλωδίων 
στ. Η ηλεκτρική διανομή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά δοκιμών σειράς και  

τύπου.
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον 
τόπο  ενσωμάτωσης  του  ερμαρίου  και  πίνακα  και  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών, 
καλωδίων  και  των  μικροϋλικών  συνδέσεων  κλπ,  η  δαπάνη  της  εργασίας  πλήρους 
κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη 
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
  Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα λεβητοστασίου.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πίνακας ηλεκτρικός  [835.100.3] 1,00 X 200,00= 200,00
   λεβητοστασίου με
   διακοπτικό υλικό
β) Υλικά και μικρουλικά 5% του α) 0,05 X 200,00=  10,00
   5% του α (ειδικά τεμ.
   ,φθορά και μικρουλικά
   συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 1,00 X 20,42 = 20,42
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δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 1,00 X 17,31 = 17,31
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 247,73
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 52 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια σαράντα επτά και εβδομήντα τρία λεπτά  

 (247,73)
Α.Τ. Δ.3.40
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ52.Ν1) Κυτίο διακλάδωσης 100Χ100
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση κυτίου διακλάδωσης διαστάσεων 100Χ100mm 
επίτοιχο μετά των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών στήριξης, καθώς και της 
ηλεκτρικής εργασίας και υλικών διακλάδωσης (Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ.)
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κυτίο διακλάδωσης [835.100.1] 1,00 X  4,00 = 4,00
   100Χ100
β) Υλικά και μικρουλικά 0,15 X  1,87 = 0,60
   15 % του α ειδικά 
   τεμάχια, φθορά και
   μικρουλικά  συνδέσεως
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,05 X 20,42 = 1,02
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,05 X 17,31 = 0,86
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 6,48
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 52 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και σαράντα οκτώ  (6,48)
Α.Τ. Δ.3.41
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ60.20.40.21) Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη 
πλάκα
  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από 
ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο 
βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 
mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. 
  Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση 
του  λάκκου  για  την  τοποθέτηση  του  παραπάνω  ηλεκτροδίου,  ούτε  η  ενδεχόμενα 
απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην 
του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 
  Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 45 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι   (120,00)
Α.Τ. Δ.3.42
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ52.Ν4) Πίνακας Ηλεκτρικός ( Υποπινακας ) με διακοπτικο υλικό
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθετηση ηλεκτρικού πίνακα ενδεικτικών διαστάσεων 
1115Χ655Χ215  (ΥΧΒΧΠ)  με  διακοπτικό  υλικό  με  τρεις  τουλάχιστον  ραγες  των  24 
στοιχείων επίτοιχο μετά των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών στήριξης καθώς 
και της ηλεκτρικής εργασίας και υλικών διακλάδωσης (Κως, ακροδέκτες κ.τ.λ.).
  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο.
β. τη στεγανή διανομή ΙΡ55 πλήρως εξοπλισμένη με έναν γενικό  μαγνητοθερμικό 

διακόπτη  από 25 έως  63Α με ρυθμιζόμενο θερμικό   λυχνίες μικροαυτόματους 
Β10-16A/6KA ρελέ διαρροής αναλογα με το ονομαστικό ρεύμα του διακόπτη 

 40Α/30mΑ 
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γ. τρεις αναχωρήσεις με διπολικό διακοπτη 25Α λυχνία μικροαυτόματο διπολικό 
C16/6ΚΑ  και  αναχωρήσεις  με  τετραπολικό  διπολικό  διακοπτη  40Α  λυχνία  
μικροαυτόματο τετραπολικό  C16-20-25 /6ΚΑ και

δ. το ρευματοδότη ασφαλείας 16 Α 
ε. όλες τις απαραίτητες κλεμοσειρές σύνδεσεις των καλωδίων 
στ. Η ηλεκτρική διανομή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά δοκιμών σειράς και  

τύπου.
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον 
τόπο  ενσωμάτωσης  του  ερμαρίου  και  πίνακα  και  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών, 
καλωδίων  και  των  μικροϋλικών  συνδέσεων  κλπ,  η  δαπάνη  της  εργασίας  πλήρους 
κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη 
σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πίνακας Ηλεκτρικός [ΤΕ] 1,00 X 900,00= 900,00
   με διακοπτικό υλικό
β) Υλικά και μικρουλικά 0,05 X 900,00= 45,00
   5% του α ειδικά τεμ.,
   φθορά και μικρουλικά  
   συνδέσεως κλπ.
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 1.018,40
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 52 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ χίλια δέκα οκτώ και σαράντα λεπτά      (1.018,40)
Α.Τ. Δ.3.43
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ52.Α) Αυτόματος ρυθμιστής διόρθωσης συντελεστή ισχύος  17,5KVAr
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση εξοπλισμού αυτόματης διόρθωσης συντελεστή 
ισχύος  17,5  KVAR  συναρμολογημένος  εντός  μεταλλικού  ερμαρίου  280Χ230Χ580,  με 
ψηφιακή οθόνη ρύθμισης ο οποίος να ικανοποιεί τα πρότυπα  73/23 ΕΟΚ (93/68 ΕΟΚ) 
κατάλληλος για δίκτυα με πολύ χαμηλή αρμονική παραμόρφωση (THD<15% & Gh/Sn<15%).
  Επίσης  στην  τιμή  περιλαμβάνεται,  η  ηλεκτρική  σύνδεση  μετά  του  γενικού 
μαγνητοθερμικού διακόπτη  40A και το καλώδιο τροφοδοσίας ΝΥΥ 5Χ16mm2 μετά του 
σωλήνα προστασίας Φ 90.
(1 τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Αυτ. Ρυθμιστής [ΗΛΜ835.200] ΜΜ 1,00 Χ 1.000,00= 1.000,00 
   αέργου ισχύος
β) Υλικά και μικρουλικά
   15% του α 0,15 Χ 1.000,00= 150,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΑΤΗΕ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΑΤΗΕ002.] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
Σύνολο Σ (α+β+γ+d) = 1.186,70
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 52 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ χίλια εκατόν ογδόντα έξι και εβδομήντα λεπτά 

     (1.186,70)

Δ.4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Α.Τ. Δ.4.1
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8431.1Ν) Σώμα Θερμαντικό πανελ 33Κ/900/1600
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  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμαντικού  σώματος  τύπου   πανελ 
33Κ/900/1600,  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  πάχους  τουλάχιστον  1,25mm  που  να 
ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ10130  με  πίεση  δοκιμής  13bar  και  πίεση  λειτουργίας 
τουλάχιστον  9bar,  μέγιστη  θερμοκρασία  λειτουργίας  110  βαθμούς  Κελσίου,  με 
επεξεργασία  βαφής  χρώματος  λευκού  RAL9010-16  με  βαλβίδα  με  σπείρωμα  για 
θερμοστατική κεφαλή μετά της θερμοστατικής κεφαλής  και των στηριγμάτων . 
  Να  ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ442  Radiators  and  convectors.  Technical 
specifications and requirements.
α) Σώμα panel [ΤΕ] τεμ 1,02 X 300,00= 306,00
   33Κ/900/1600 προσαυξ.
   για μικρουλικά και 
   βαλβίδα θερμοστατική
β) θερμοστατική κεφαλή [ΤΕ] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 435,00
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 26 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τετρακόσια τέσσερα και σαράντα λεπτά  (404,40)
Α.Τ. Δ.4.2
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8431.2Ν) Σώμα Θερμαντικό πανελ 22Κ/600/900
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ26 100%
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση θερμαντικού σώματος τύπου  πανελ 22Κ/600/900, 
από χάλυβα υψηλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον 1,25mm που να ικανοποιεί το 
πρότυπο ΕΝ10130 με πίεση δοκιμής 13bar και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 9bar, 
μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110 βαθμούς Κελσίου, με επεξεργασία βαφής 
χρώματος λευκού RAL9010-16 με βαλβίδα με σπείρωμα για θερμοστατική κεφαλή μετά 
της θερμοστατικής κεφαλής  και των στηριγμάτων . 
Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ442 Radiators and convectors. Technical specifications 
and requirements.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σώμα panel [ΤΕ] τεμ 1,02 X 120,00= 122,40
   22Κ/600/900 προσαυξ. 
   για μικρουλικά και 
   βαλβίδα θερμοστατική
β) θερμοστατική κεφαλή [ΤΕ] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,80 X 19,86 = 15,89
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,80 X 16,84 = 13,47
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 176,76
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 26 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι λεπτά(176,76)
Α.Τ. Δ.4.3
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8431.3Ν) Σώμα Θερμαντικό πανελ 22Κ/600/1000
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμαντικού  σώματος  τύπου  πάνελ 
22Κ/600/1000,  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  πάχους  τουλάχιστον  1,25mm  που  να 
ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ10130  με  πίεση  δοκιμής  13bar  και  πίεση  λειτουργίας 
τουλάχιστον  9bar,  μέγιστη  θερμοκρασία  λειτουργίας  110  βαθμούς  Κελσίου,  με 
επεξεργασία  βαφής  χρώματος  λευκού  RAL9010-16  με  βαλβίδα  με  σπείρωμα  για 
θερμοστατική κεφαλή μετά της θερμοστατικής κεφαλής  και των στηριγμάτων . 
  Να  ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ442  Radiators  and  convectors.  Technical 
specifications and requirements.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σώμα panel [ΤΕ] τεμ 1,02 X 127,00= 129,54
   22Κ/600/1000 προσαυξ.
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   για μικρουλικά και 
   βαλβίδα θερμοστατική
β) θερμοστατική κεφαλή  [ΤΕ] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 191,24
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 26 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν ενενήντα ένα και είκοσι τέσσερα λεπτά(191,24)

Α.Τ. Δ.4.4
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8431.4Ν) Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/600/900
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμαντικού  σώματος  τύπου   πανελ 
11Κ/600/900,  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  πάχους  τουλάχιστον  1,25mm  που  να 
ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ10130  με  πίεση  δοκιμής  13bar  και  πίεση  λειτουργίας 
τουλάχιστον  9bar,  μέγιστη  θερμοκρασία  λειτουργίας  110  βαθμούς  Κελσίου,  με 
επεξεργασία  βαφής  χρώματος  λευκού  RAL9010-16  με  βαλβίδα  με  σπείρωμα  για 
θερμοστατική κεφαλή μετά της θερμοστατικής κεφαλής  και των στηριγμάτων . 
  Να  ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ442  Radiators  and  convectors.  Technical 
specifications and requirements.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σώμα panel [ΤΕ] τεμ 1,02 X 85,00 = 86,70
   11κ/600/900 προσαυξ. 
   για μικρουλικά και 
   βαλβίδα θερμοστατική
β) θερμοστατική κεφαλή [ΤΕ] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 130,05
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 26 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα και πέντε λεπτά  (130,05)
Α.Τ. Δ.4.5
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8431.5Ν) Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/600/800
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμαντικού  σώματος  τύπου  πάνελ 
11Κ/600/800,  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  πάχους  τουλάχιστον  1,25mm  που  να 
ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ10130  με  πίεση  δοκιμής  13bar  και  πίεση  λειτουργίας 
τουλάχιστον  9bar,  μέγιστη  θερμοκρασία  λειτουργίας  110  βαθμούς  Κελσίου,  με 
επεξεργασία  βαφής  χρώματος  λευκού  RAL9010-16  με  βαλβίδα  με  σπείρωμα  για 
θερμοστατική κεφαλή μετά της θερμοστατικής κεφαλής  και των στηριγμάτων.
  Να  ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ442  Radiators  and  convectors.  Technical 
specifications and requirements.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σώμα panel [ΤΕ] τεμ 1,02 X 78,00 = 79,56
   11Κ/600/800 προσαυξ.
   για μικρουλικά και 
   βαλβίδα θερμοστατική
β) θερμοστατική κεφαλή [ΤΕ] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 122,91
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 26 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι δύο και ενενήντα ένα λεπτά  (122,91)
Α.Τ. Δ.4.6
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8431.6Ν) Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/600/400
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμαντικού  σώματος  τύπου  πάνελ 
11Κ/600/400,  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  πάχους  τουλάχιστον  1,25mm  που  να 
ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ10130  με  πίεση  δοκιμής  13bar  και  πίεση  λειτουργίας 
τουλάχιστον  9bar,  μέγιστη  θερμοκρασία  λειτουργίας  110  βαθμούς  Κελσίου,  με 
επεξεργασία  βαφής  χρώματος  λευκού  RAL9010-16  με  βαλβίδα  με  σπείρωμα  για 
θερμοστατική κεφαλή μετά της θερμοστατικής κεφαλής  και των στηριγμάτων . 
  Να  ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ442  Radiators  and  convectors.  Technical 
specifications and requirements.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σώμα panel [ΤΕ] τεμ 1,02 X 55,00 = 56,10
   11Κ/600/400 προσαυξ.
   για μικρουλικά και 
   βαλβίδα θερμοστατική
β) θερμοστατική κεφαλή [ΤΕ] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 99,45
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 26 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα και σαράντα πέντε λεπτά   (99,45)
Α.Τ. Δ.4.7
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ8431.7Ν) Σώμα Θερμαντικό πανελ 11Κ/400/500
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμαντικού  σώματος  τύπου  πάνελ 
11Κ/400/500,  από  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  πάχους  τουλάχιστον  1,25mm  που  να 
ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ10130  με  πίεση  δοκιμής  13bar  και  πίεση  λειτουργίας 
τουλάχιστον  9bar,  μέγιστη  θερμοκρασία  λειτουργίας  110  βαθμούς  Κελσίου,  με 
επεξεργασία  βαφής  χρώματος  λευκού  RAL9010-16  με  βαλβίδα  με  σπείρωμα  για 
θερμοστατική κεφαλή μετά της θερμοστατικής κεφαλής  και των στηριγμάτων . 
  Να  ικανοποιεί  το  πρότυπο  ΕΝ442  Radiators  and  convectors.  Technical 
specifications and requirements.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Σώμα panel [ΤΕ] τεμ 1,02 X 50,00 = 51,00
   11Κ/400/500 προσαυξ.
   για μικρουλικά και 
   βαλβίδα θερμοστατική
β) θερμοστατική κεφαλή [ΤΕ] τεμ 1,00 X 25,00 = 25,00
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 94,35
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 26 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ενενήντα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά   (94,35)
Α.Τ. Δ.4.8
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8456.4.1  N  ) Δεξαμενή πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη    
  Δεξαμενή  πετρελαίου,  από  λαμαρίνα  μαύρη  ηλεκτροσυγκολλητή,  οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχήματος, με ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, πλήρης 
με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, αερισμού, ελέγχου στάθμης (πλην σωληνώσεων) που 
προβλέπονται κατά DIN 6620, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση (μέσα σε 
έτοιμη τάφρο από μπετόν ή υπέργεια σύνδεση) με τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, 
δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία 
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( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμο (kgr)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 29 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και εβδομήντα εννέα λεπτά      (6,79)
Α.Τ. Δ.4.9
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ7.Ν1) Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 76,1mm πάχους 2,0mm ευθυγ.
  Προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση χαλκοσωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου  76,1mm  και  πάχους  2,0mm  με  και  σκληρότητα  R  290  τοποθετημένος  σε 
οιανδήποτε  εγκατάσταση  συμπεριλαμβανομένων  απάντων  των  ειδικών  τεμαχίων 
( μούφες , γωνίες καμπύλες ταυ συστολές ) πλην των ρακόρ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και συγκολλήσεως στηρίξεως 
κ.τ.λ. και η εργασία δοκιμών.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ1057. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Χαλκοσωλήν Φ76,1Χ2,0 [571.100.1] 1,40 X 34,00 = 47,60
   προσαυξημένο κατά 40% 
   του α για φθορά υλικά 
   και μικρουλικά 
   συνδέσεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 65,95
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ7 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εξήντα πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά   (65,95)
Α.Τ. Δ.4.10
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ7.Ν2) Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 64mm πάχους 2,0mm ευθυγ.
Προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση χαλκοσωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου  64,0mm  και  πάχους  2,0mm  με  και  σκληρότητα  R  290  τοποθετημένος  σε 
οιανδήποτε εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, 
γωνίες καμπύλες ταυ συστολές) πλην των ρακόρ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και συγκολλήσεως στηρίξεως 
κ.τ.λ. και η εργασία δοκιμών.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ1057. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Χαλκοσωλήν Φ64,0Χ2,0 [571.100.2] 1,40 X 28,00 = 39,20
   προσαυξημένο κατά 40% 
   του α για φθορά υλικά 
   και μικρουλικά 
   συνδέσεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,45 X 19,86 = 8,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,45 X 16,84 = 7,58
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 55,72
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 7 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πενήντα πέντε και εβδομήντα δύο λεπτά   (55,72)
Α.Τ. Δ.4.11
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ7.Ν3) Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 54mm πάχους 2,0mm ευθυγ.
  Προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση χαλκοσωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου  54,0mm  και  πάχους  2,0mm  με  και  σκληρότητα  R  290  τοποθετημένος  σε 
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οιανδήποτε εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, 
γωνίες καμπύλες ταυ συστολές) πλην των ρακόρ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και συγκολλήσεως στηρίξεως 
κ.τ.λ. και η εργασία δοκιμών.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ1057. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Χαλκοσωλήν Φ54,0Χ2,0 [571.100.3] 1,40 X 24,00 = 33,60
   προσαυξημένο κατά 40% 
   του α για φθορά υλικά 
   και μικρουλικά 
   συνδέσεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,40 X 19,86 = 7,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,40 X 16,84 = 6,74
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 48,28
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 7 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα οκτώ και είκοσι οκτώ  λεπτά   (48,28)
Α.Τ. Δ.4.12
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ7.Ν4) Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 42mm πάχους 1,5mm ευθυγ.
  Προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση χαλκοσωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου  42,0mm  και  πάχους  1,5mm  με  και  σκληρότητα  R  290  τοποθετημένος  σε 
οιανδήποτε εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, 
γωνίες καμπύλες ταυ συστολές) πλην των ρακόρ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και συγκολλήσεως στηρίξεως 
κ.τ.λ. και η εργασία δοκιμών.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ1057. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Χαλκοσωλήν Φ42,0Χ1,5 [571.100.4] 1,40 X 13,00 = 18,20
   προσαυξημένο κατά 40% 
   του α για φθορά υλικά 
   και μικρουλικά 
   συνδέσεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,40 X 19,86 = 7,94
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,40 X 16,84 = 6,74
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 32,88
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 7 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα δύο και ογδόντα οκτώ  λεπτά   (32,88)
Α.Τ. Δ.4.13
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ7.Ν5) Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 22mm πάχους 0,90mm ευθυγ.
  Προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση χαλκοσωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου  22,0mm  και  πάχους  0,9mm  με  και  σκληρότητα  R  290  τοποθετημένος  σε 
οιανδήποτε εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, 
γωνίες καμπύλες ταυ συστολές) πλην των ρακόρ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και συγκολλήσεως στηρίξεως 
κ.τ.λ. και η εργασία δοκιμών.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ1057. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Χαλκοσωλήν Φ22,0Χ0,9 [571.7.1] 1,40 X 1,93 = 2,70
   προσαυξημένο κατά 40% 
   του α για φθορά υλικά 
   και μικρουλικά 
   συνδέσεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,96

- 55 -



γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,30 X 16,84 = 5,05
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 13,71
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 7 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τρία και εβδομήντα ένα  λεπτά   (13,71)
Α.Τ. Δ.4.14
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ7.Ν6) Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 18mm πάχους 0,80mm ευθυγ.
  Προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και υδραυλική σύνδεση χαλκοσωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου  18,0mm  και  πάχους  0,8mm  με  και  σκληρότητα  R  290  τοποθετημένος  σε 
οιανδήποτε εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, 
γωνίες καμπύλες ταυ συστολές) πλην των ρακόρ.
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και συγκολλήσεως στηρίξεως 
κ.τ.λ. και η εργασία δοκιμών.
  Να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ1057. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Χαλκοσωλήν Φ18,0Χ0,8 [571.6.1] 1,40 X 1,35 = 1,89
   προσαυξημένο κατά 40% 
   του α για φθορά υλικά 
   και μικρουλικά 
   συνδέσεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,30 X 16,84 = 5,05
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 12,90
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 7 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και ενενήντα  λεπτά   (12,90)
Α.Τ. Δ.4.15
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ40.Ν1) Θερμική μόνωση για χαλκοσωλήνα 18mm 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμικής  μόνωσης  για  χαλκοσωλήνα  Φ18 
κλειστών κυψελών ελαστομερές  πυκνότητας 60-75Kg/m3 κατά EN13470, πάχους 19mm από 
μονωτικό υλικό μικρής θερμικής αγωγιμότητας έως 0,040W/mK στους 40°C κατά ΕΝ12667 
με αντοχή στην απορρόφηση υδρατμών (μ>6000) κατά ΕΝ13469, άριστης ελαστικότητας 
και ευκαμπτότητας με ευρός θερμοκρασιακής λειτουργίας από -40 έως +105 0C μετά 
των μικρουλικών (κόλλα ταινία κ.τ.λ.).
  Να διαθέτει κατάταξη ως προς την συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN13501-EN 
13823.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θερμική μόνωση [TE] 1,00 Χ  2,00 = 2,00
   χαλκοσωλήνα Φ18
β) Υλικά και μικρουλικά 0,05 X 2,00 = 0,10
   5% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,10 X 19,86 = 1,99
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,10 X 16,84 = 1,68
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 5,77
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 40 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πέντε και εβδομήντα επτά  λεπτά    (5,77)
Α.Τ. Δ.4.16
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ40.Ν2) Θερμική μόνωση για χαλκοσωλήνα 22mm 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμικής  μόνωσης  για  χαλκοσωλήνα  Φ22 
κλειστών κυψελών ελαστομερές  πυκνότητας 60-75Kg/m3 κατά EN13470, πάχους 19mm από 
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μονωτικό υλικό μικρής θερμικής αγωγιμότητας έως 0,040W/mK στους 40°C κατά ΕΝ12667 
με αντοχή στην απορρόφηση υδρατμών (μ>6000) κατά ΕΝ13469, άριστης ελαστικότητας 
και ευκαμπτότητας με ευρός θερμοκρασιακής λειτουργίας από -40 έως +105 0C μετά 
των μικρουλικών (κόλλα ταινία κ.τ.λ.).
  Να διαθέτει κατάταξη ως προς την συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN13501-EN 
13823.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θερμική μόνωση [TE] 1,00 Χ  2,50 = 2,50
   χαλκοσωλήνα Φ22
β) Υλικά και μικρουλικά 0,05 X 2,50 = 0,13
   5% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,10 X 19,86 = 1,99
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,10 X 16,84 = 1,68
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 6,30
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 40 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και τριάντα επτά  λεπτά    (6,30)
Α.Τ. Δ.4.17
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ40.Ν3) Θερμική μόνωση για χαλκοσωλήνα 42mm 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμικής  μόνωσης  για  χαλκοσωλήνα  Φ42 
κλειστών κυψελών ελαστομερές  πυκνότητας 60-75Kg/m3 κατά EN13470, πάχους 19mm από 
μονωτικό υλικό μικρής θερμικής αγωγιμότητας έως 0,040W/mK στους 40°C κατά ΕΝ12667 
με αντοχή στην απορρόφηση υδρατμών (μ>6000) κατά ΕΝ13469, άριστης ελαστικότητας 
και ευκαμπτότητας με ευρός θερμοκρασιακής λειτουργίας από -40 έως +105 0C μετά 
των μικρουλικών (κόλλα ταινία κ.τ.λ.).
  Να διαθέτει κατάταξη ως προς την συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN13501-EN 
13823.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θερμική μόνωση [TE] 1,00 Χ  3,50 = 3,50
   χαλκοσωλήνα Φ42
β) Υλικά και μικρουλικά 0,05 X 3,50 = 0,18
   5% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,10 X 19,86 = 1,99
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,10 X 16,84 = 1,68
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 7,35
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 40 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ επτά και τριάντα πέντε  λεπτά    (7,35)
Α.Τ. Δ.4.18
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ40.Ν4) Θερμική μόνωση για χαλκοσωλήνα 54mm 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμικής  μόνωσης  για  χαλκοσωλήνα  Φ54 
κλειστών κυψελών ελαστομερές  πυκνότητας 60-75Kg/m3 κατά EN13470, πάχους 19mm από 
μονωτικό υλικό μικρής θερμικής αγωγιμότητας έως 0,040W/mK στους 40°C κατά ΕΝ12667 
με αντοχή στην απορρόφηση υδρατμών (μ>6000) κατά ΕΝ13469, άριστης ελαστικότητας 
και ευκαμπτότητας με ευρός θερμοκρασιακής λειτουργίας από -40 έως +105 0C μετά 
των μικρουλικών (κόλλα ταινία κ.τ.λ.).
  Να διαθέτει κατάταξη ως προς την συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN13501-EN 
13823.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θερμική μόνωση [TE] 1,00 Χ  4,60 = 4,60
   χαλκοσωλήνα Φ54
β) Υλικά και μικρουλικά 0,05 X 4,60 = 0,23
   5% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,10 X 19,86 = 1,99
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δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,10 X 16,84 = 1,68
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 8,50
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 40 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ οκτώ και πενήντα  λεπτά    (8,50)
Α.Τ. Δ.4.19
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ40.Ν5) Θερμική μόνωση για χαλκοσωλήνα 64mm 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμικής  μόνωσης  για  χαλκοσωλήνα  Φ64 
κλειστών κυψελών ελαστομερές  πυκνότητας 60-75Kg/m3 κατά EN13470, πάχους 19mm από 
μονωτικό υλικό μικρής θερμικής αγωγιμότητας έως 0,040W/mK στους 40°C κατά ΕΝ12667 
με αντοχή στην απορρόφηση υδρατμών (μ>6000) κατά ΕΝ13469, άριστης ελαστικότητας 
και ευκαμπτότητας με ευρός θερμοκρασιακής λειτουργίας από -40 έως +105 0C μετά 
των μικρουλικών (κόλλα ταινία κ.τ.λ.).
  Να διαθέτει κατάταξη ως προς την συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN13501-EN 
13823.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θερμική μόνωση [TE] 1,00 Χ  5,85 = 5,85
   χαλκοσωλήνα Φ64
β) Υλικά και μικρουλικά 0,05 X 5,85 = 0,29
   5% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,08 X 19,86 = 1,59
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,08 X 16,84 = 1,35
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 9,08
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 40 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα και οκτώ  λεπτά    (9,08)
Α.Τ. Δ.4.20
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ40.Ν6) Θερμική μόνωση για χαλκοσωλήνα 76mm 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  θερμικής  μόνωσης  για  χαλκοσωλήνα  Φ76 
κλειστών κυψελών ελαστομερές  πυκνότητας 60-75Kg/m3 κατά EN13470, πάχους 19mm από 
μονωτικό υλικό μικρής θερμικής αγωγιμότητας έως 0,040W/mK στους 40°C κατά ΕΝ12667 
με αντοχή στην απορρόφηση υδρατμών (μ>6000) κατά ΕΝ13469, άριστης ελαστικότητας 
και ευκαμπτότητας με ευρός θερμοκρασιακής λειτουργίας από -40 έως +105 0C μετά 
των μικρουλικών (κόλλα ταινία κ.τ.λ.).
  Να διαθέτει κατάταξη ως προς την συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN13501-EN 
13823.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Θερμική μόνωση [TE] 1,00 Χ  7,50 = 7,50
   χαλκοσωλήνα Φ76
β) Υλικά και μικρουλικά 0,05 X 7,50 = 0,38
   5% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,08 X 19,86 = 1,59
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,08 X 16,84 = 1,35
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 10,82
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 40 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα και ογδόντα δύο  λεπτά   (10,82)
Α.Τ. Δ.4.21
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ21.Ν2) Κυκλοφορητής ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος 5,0m3/h – 7,0m 
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση κυκλοφορητή μετά των φλαντζών σύνδεσης 
4,62m3/h – 7,0m υδρολίπαντος κατάλληλος για όλα  τα συστήματα θέρμανσης αερισμού 
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και  κλιματισμού  με  εύρος  θερμοκρασίας  λειτουργίας   (-20°C  έως  +110°C)  με 
θερμομονωτικό κέλυφος, οδηγούμενος από Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Κινητήρα 230V/50Hz 
Υψηλής απόδοσης κλάσης μόνωσης F ο οποίος να ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΝ61800-3 ΕΝ 
61100-6-2 και ΕΝ 61100-6-3. με δείκτη ενεργειακής απόδοσης ΕΕΙ<0,23 (σύμφωνα με 
κανονισμό (ΕΚ) 641/2009, με υψηλή ροπή εκκίνησης αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής 
και  ενσωματωμένη   προστασία  κινητήρα.  με  οθόνη  με  ενδείξεις  καταστάσεων 
λειτουργίας, τρόπου ρύθμισης, ονομαστικής τιμή διαφοράς πίεσης ή αριθμού στροφών, 
ενδείξεων  σφαλμάτων  και  προειδοποιήσεων,  με  ενσωματωμένη  ηλεκτρονική  ρύθμιση 
ισχύος για σταθερή/μεταβαλλόμενη διαφορά πίεσης, διαφορά πίεσης ελεγχόμενη μέσω 
θερμοκρασίας, ρύθμιση σταθερών στροφών μέσω οθόνης.
  Με διεπαφή IR για ασύρματη επικοινωνία με συσκευή χειρισμού, με λυχνία ένδειξης 
βλάβης, με δυνατότητες επικοινωνίας ΒΜS με modul (δεν περιλαμβάνονται) μέσω θυρών 
διασύνδεσης και αντίστοιχων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κυκλοφορητής [671.100.2] 1,00 Χ 1.000,00= 1.000,00
   ηλεκτρον. Ρυθμιζόμενος
   5,0m3/h – 7,0m
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X  1.000,00= 100,00
   φλάντζες 10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 2,50 X 19,86 = 49,65
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 2,50 X 16,84 = 42,10
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 1.191,75
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 28 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ  χίλια εκατόν ενενήντα ένα και εβδομήντα πέντε 

λεπτά      (1.191,75)
Α.Τ. Δ.4.22
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ32.Ν5) Δοχείο Διαστολής 200lt 
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση δοχείου διαστολής κλειστού τύπου με 
μεμβράνη  χωρητικότητας  200lt.  πιέσεως  10bar  μεμβράνη  κατά  DIN  EN  13831, 
επιτρεπόμενη θερμοκρασία στη μεμβράνη 70ºC, με αρχική ρύθμιση πίεσης στα 1,5bar 
με άζωτο, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται και το ρακόρ σύνδεσης, καθώς και το ταυ και τα πόδια 
στήριξης. 
  Να ικανοποιεί την οδηγία 97/23/ΕΚ για συσκευές υπο πίεση.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Δοχείο [720.100.6] 1,00 Χ  535,00 = 535,00
   Διαστολής 200lt.
β) Υλικά και μικρουλικά 0,02 X 535,00 = 10,70
   2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 619,10
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εξακόσια δέκα εννέα και δέκα λεπτά  (619,10)
Α.Τ. Δ.4.23
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ31.Ν4) Βαλβίδας ασφαλείας ονομαστικής διαμέτρου 1 1/4΄΄ 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  υδραυλική  σύνδεση  βαλβίδας  ασφαλείας  ονομαστικής 
διαμέτρου 1 ½ inches με ρύθμιση στα 3,0bar διά την απελευθέρωση ποσότητας ύδατος 
προς επαναφορά του συστήματος σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
  Στην τιμή περιλαμβάνεται και το ταυ.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Βαλβίδας ασφαλ. 1¼” [720.100.4] 1,00 Χ  48,00 = 48,00
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β) Υλικά και 0,10 X 48,00 = 4,80
   μικρουλικά 2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 89,50
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ογδόντα εννέα πενήντα λεπτά   (89,50)
Α.Τ. Δ.4.24
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ31.N5) Μανομετρικός δείκτης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ31 100%
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση μανομετρικού δείκτης στάθμης ύδατος 
ωρολογιακού τύπου διαμέτρου 10cm ενδείξεως 0 έως 10 bar μετά των μικρουλικών και 
της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Μανομετρικός δείκτης [720.11] 1,02 Χ  9,00 = 9,18
   στάθμης ύδατος μετά 
   μικρουλικών
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,95
Σύνολο Σ (α+β) = 15,13
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα πέντε και δέκα τρία λεπτά   (15,13)
Α.Τ. Δ.4.25
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ31.Ν6) Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο ½”
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ31 100%
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση αυτόματου πλήρωσης βαρέως τύπου με 
μανόμετρο  για  την  αυτόματη  πλήρωση  εγκατάστασης  θέρμανσης,  μέγιστης  πίεσης 
εισόδου 20 bar, με ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου από 1 bar έως 6 bar ονομαστικής 
διαμέτρου ½.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Αυτόματος πλήρωσης [720.100.1] 1,00 Χ  39,00 = 39,00
   με μανόμετρο ½”
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 39,00 = 3,90
   2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,95
Σύνολο Σ (α+β+γ) = 48,85
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά   (48,85)
Α.Τ. Δ.4.26
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ31.Ν9) Συσκευή ανοδικής προστασίας 2 ½ inches’ 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  υδραυλική  σύνδεση  συσκευής  ανοδικής  προστασίας 
ονομαστικής διαμέτρου 2 1/2 inches  μετά των φλατζών και του αντίστοιχου ανοδίου 
μαγνησίου. 
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Συσκευή ανοδικής [720.100.8] 1,00 Χ  340,00= 340,00
   προστασίας 2½”
β) Υλικά και 0,05 X 340,00= 17,00
   μικρουλικά 2% του α)
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γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 393,70
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριακόσια ενενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά (393,70)
Α.Τ. Δ.4.27
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ31.Ν10) Αισθητήριο Θερμοκρασίας 
  Προμήθεια προσκόμιση ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση αισθητηρίου θερμοκρασίας 
Ni 1000 LG ή Pt100 με καλώδιο ή χωρίς με  εύρος μέτρησης, θερμοκρασία -30...130 
°C επαφής (ΙΡ42) ή εμβαπτιζόμενο (ΙΡ65) με ρακόρ σύνδεσης για συνεργασία με 
πίνακα ελέγχου θέρμανσης  - κλιματισμού.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Αισθητ. θερμοκρασίας [ΤΕ] 1,00 Χ  130,00= 130,00
β) Υλικά και 0,05 X 130,00= 6,50
   μικρουλικά 2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003.] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002.] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 173,20
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα τρία και είκοσι λεπτά  (173,20)
Α.Τ. Δ.4.28
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ31.Ν2) 3-οδη βάνα έδρας, εξωτερικό σπείρωμα, PN16, DN50, kvs 40
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση 3-οδης αναμικτικής βάνας έδρας, 
εξωτερικό σπείρωμα, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας PN16, ονομαστικής διαμέτρου 
DN50, kvs 40m3/h  με σώμα βάνας από μπρούντζο με ποσοστό διαρροής 0...0.02 % της 
kvs με χαρακτηριστικά βάνας για ευθύ δρόμο γραμμική ή ίσων ποσοστών, και  Bypass: 
γραμμική με Δpmax 125 kPa γραμμική περιστροφικής βάνες για κλειστά κυκλώματα 
θέρμανσης  &  κλιματισμού  γωνιακής  περιστροφής  90°με  εύρος  θερμοκρασιακής 
λειτουργίας  :  2...110°C,  με  ποσοστό  διαρροής:  0  ...0,1%  της  τιμής  kvs, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm μετά των ρακορ ή φλαντζών και των παρεμβυσμάτων 
κοχλιών κ.τ.λ.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες κοπής  σωληνώσεων και συγκόλλησης 
φλάντζών ή ρακόρ.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Τρίοδος βάνα 50mm [720.100.10] 1,00 Χ  370,00= 370,00
β) Υλικά και μικρουλικά 0,30 X 370,00= 111,00
   30% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 2,00 X 19,86 = 39,72
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 2,00 X 16,84 = 33,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 554,40
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πεντακόσια πενήντα τέσσερα και σαράντα λεπτά(554,40)
Α.Τ. Δ.4.29
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ81.3Ν) Κινητήρας για τρίοδο  βάνα  εμβόλου 50 mm 
  Προμήθεια προσκόμιση και  σύνδεση κινητήρα ονομαστικής τάσης λειτουργίας 24VAC 
-50HZ  σήματος  εισόδου  DC  0-10Volts  ή  0...1000  Ohm,  για  συνεργασία  με  βάνες 
εμβόλου δύναμης 700Ν με ελατήριο επαναφοράς κατά DIN32730, βαθμού προστασίας IP54 
κατάλληλος για εύρος θερμοκρασίας υγρού -25 έως 140°C με χρόνο ανοίγματος 35sec.

- 61 -



(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κινητήρας για τρίοδη [912.100.2] 1,00 Χ  388,00= 388,00
   βάνα εμβόλου
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 388,00= 38,80
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 463,50
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 81 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τετρακόσια εξήντα τρία και πενήντα λεπτά (463,50)
Α.Τ. Δ.4.30
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ28.Ν1) Λεβητάς χαλύβδινος μετά καυστήρα 120KW.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση λέβητα χαλύβδινου πετρελαίου –αερίου μετά 
του καυστήρα, θερμού ύδατος, ονομαστικής θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 120KW 
πλήρης μετά των εξαρτημάτων υλικών και μικρουλικών συνδέσεως προς τα δίκτυα 
ύδατος πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος μετά κρουνού εκκενώσεως , θερμομέτρου, 
υδροστάτου   μονώσεως  τουλάχιστον  60mm  προστατευόμενη   από  κάλυμμα  λαμαρίνας 
βαμμένο σε απόχρωση κατά RAL.
  Ο λέβητας πρέπει να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ14394 να έχει πιστοποιηθεί  κατά ΕΝ 
303, να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/142/EC Gas appliance 
directive και 92/42/EC Boiler efficiency directive έγκριση τύπου, και να φέρει 
βαθμό απόδοσης σε μέση θερμοκρασία νερού λέβητα 70 βαθμούς κελσίου τουλάχιστον 
93% σε ονομαστική ισχύ και να διαθέτει σήμανση CE.
  Επίσης  να  διαθέτει  πλάκα  καυστήρα  με  οπές  για  την  σύνδεση  του  καυστήρα 
πετρελαίου – αερίου.
  Ο  λέβητας  θα  διαθέτει  πίνακα  ελέγχου  κατάλληλος  για  λειτουργία  διβάθμιου 
καυστήρα με πλήρη εξοπλισμό τεχνικής ασφαλείας με θερμοστάτη λέβητα ρύθμισης 90 
οC με θερμικό ασφαλείας ρυθμιζόμενο στους 100 οC,110 ή 120 οC και διακόπτη 
ελέγχου και ενσωματωμένο θερμόμετρο νερού του λέβητα, λυχνία ένδειξης βλάβης 
καυστήρα, ικανός να ελέγχει μία τρίοδη ή τετράοδη βάνα στο πρωτεύον κύκλωμα του 
λέβητα και ένα κυκλοφορητή.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δοκοί – προφίλ στήριξης ματά των αντικραδασμικών 
στοιχείων,  οι  φλάντζες  σύνδεσης  και  το  στεγανοποιητικό  κολλάρο  του  αγωγού 
καυσαερίων.
  Ο καυστήρας θα είναι πιεστικού τύπου ελαφρού πετρελαίου, κατασκευασμένος και 
δοκιμασμένος  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  πρότυπου  DIN  ΕΝ  267  διβάθμιας 
λειτουργίας με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, ικανότητας 7 έως 20.Kg/h  μετά 
των οργάνων αυτοματισμού και λοιπά υλικά και μικρουλικά επί τόπου του έργου και 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως ρυθμίσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία 
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Λέβητας χαλύβδινος [715.100.1] 1,00 Χ  4.500 = 4.500,00
   με καυστήρα 120KW
β) Υλικά και μικρουλικά 0,02 X 4.500 = 90,00
   2% του α)]
γ) Τεχνίτης ε γένει [ΗΛΜ003] hr 10,00 X 19,86 = 198,60
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 10,00 X 16,84 = 168,40
ε) Εργάτης [ΗΛΜ001] hr  5,00 X 15,31 = 76,55
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ+ε) = 5.033,55
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 28 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδες τριάντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

          (5.033,55)
Α.Τ. Δ.4.31
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ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5.Ν1) Καπνοδόχος μονωμένη Φ300’ 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  καπνοδόχου  εσωτερικής  διαμέτρου  Φ300 
εξωτερικής διαμέτρου Φ350 ανοξείδωτη μονωμένη σε προκατασκευασμένα τεμάχια του 
ενός μέτρου πλήρως τοποθετημένη μετά των ειδικών ενισχυμένων εξαρτημάτων στήριξης 
ενισχυμένα τοποθετημένα ανά μέτρο καθώς και των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων 
(τάπα καπέλο γωνίες).
  Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα σκαλωσιάς ή το ανυψωτικό. 
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καπνοδόχος μονωμένη [566.100.1] m 1,00 Χ  100,00= 100,00
   Φ300
β) Υλικά και μικρουλικά 0,25 X 100,00= 25,00
   25% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,50 X 19,86 = 9,93
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,50 X 16,84 = 8,42
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 143,35
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν σαράντα τρία και τριάντα πέντε λεπτά (143,35)
Α.Τ. Δ.4.32
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5.Ν2) Καπναγωγός Φ250’ 
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση καπναγωγού κατασκευασμένου από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα  αμόνωτη   μετά  της  προσαγωγής  στο  λέβητα  και  της  ειδικής  φλάντζας 
σιλικόνης και των ειδικών εξαρτημάτων καθώς και των οπών για την μέτρηση μέσω 
αναλυτή
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καπναγωγός [566.100.2] m 1,00 Χ  30,00 = 30,00
β) Υλικά και μικρουλικά 0,50 X 30,00 = 15,00
   25% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,50 X 20,42 = 10,21
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,50 X 17,31 = 8,66
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 63,87
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εξήντα τρία και ογδόντα επτά λεπτά   (63,87)
Α.Τ. Δ4.33
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ32.Ν1) Κλιματιστικό τύπου ντουλάπας.
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Ενεργειακή κλάση Α τεχνολογίας DC inverter 
για  άριστη  απόδοση  σε  ακραίες  καιρικές  συνθήκες  και  μέγιστη  οικονομία  στην 
κατανάλωση  ηλεκτρικού  ρεύματος  με  λειτουργία  σε  ιδιαίτερα  χαμηλή  εξωτερική 
θερμοκρασία  χωρίς  πτώση  απόδοσης  με  ενσωματωμένη  ηλεκτρική  αντίσταση  για 
μεγαλύτερη απόδοση στην θέρμανση, με Αυτόματη λειτουργία για ιδανικό κλίμα, με 
ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων με πλήκτρα αφής και ασύρματο τηλεχειριστήριο, με 
αυτοδιάγνωση βλαβών,  με αισθητήρα εσωτερικού στοιχείου για τον έλεγχο εκκίνησης 
του εσωτερικού ανεμιστήρα στην θέρμανση και αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο, με 
μεγάλη και ομοιόμορφη ροή αέρα με αυτόματη επανεκκίνηση με προγραμματισμό 24 ωρών 
με λειτουργία TURBO ώστε η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται στον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο με δυνατότητα κλειδώματος πλήκτρων με αυτόματη οριζόντια κίνηση των 
περσίδων. 
  Η  Εποχιακή  Απόδοση  να  ικανοποιεί  το  πρότυπο   ΕΝ14825  Ενεργειακή  Κλάση 
τουλάχιστον Α  για θέρμανση  4,6> SCOP >4,0 και  ψύξη  5,6>SEER> 5,1 με ψυκτικό 
υγρό R410A Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) -15 - 50  Εύρος 
Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) -15 - 30
  Να διαθέτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
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Ψυκτική  Απόδοση  48.000   (Btu/h)  Θερμική  Απόδοση  50.000  (Btu/h)  Ηλεκτρική 
Αντίσταση (Btu/h) 12.000 Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 380/50/3 Ονομαστικό Ρεύμα 
λειτουργίας Ψύξη7.4  /Θέρμανση (Α) 7.2  Κατανάλωση Ψύξη4.289(W)  /Θέρμανση 4.174 
(W)
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κλιματιστικό τύπου [ΤΕ] 1,00 Χ  2.800 = 2.800,00
   ντουλάπας
β) Υλικά και μικρουλικά 0,02 X 3.000 = 56,00
   2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 6,00 X 19,86 = 119,16
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 6,00 X 16,84 = 101,04
ε) Εργάτης [ΗΛΜ001] hr 3,00 X 15,31 = 45,93
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ+ε) = 3.122,13
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 32 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο και 

δέκα τρία λεπτά  (3.122,13)

Δ.5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Α.Τ. Δ.5.1
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ21.1Ν )Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα αυτόματο 
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση  πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος 
αυτόματου αποτελούμενο από : 
α)  Μία  ηλεκτροκίνητη  αντλία  φυγοκεντρική  οριζόντιας  διάταξης  κατά  ΕΝ733 
κατασκευασμένη με σώμα και πτερωτή από χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο άξονα AISI420 
παροχής 46m3/h για μανομετρικό 70m, με στόμια DN65X DN40 με ηλεκτροκινητήρα 
ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα τριφασικός 400V/50Hz/3p 2900rpm, IP54, ισχύος 
τουλάχιστον 25ΗΡ, κλάσης μόνωσης Fμε σύνδεση αντλίας και κινητήρα μέσω ειδικού 
συνδέσμου με αποστάτη
β)  Μία  πετρελαιοκίνητη  αντλία  φυγοκεντρική  οριζόντιας  διάταξης  κατά  ΕΝ733 
κατασκευασμένη με σώμα και πτερωτή από χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο άξονα AISI420 
παροχής 46m3/h για μανομετρικό 70m, με πετρελαιοκινητήρα τετράχρονο αερόψυκτος 
ισχύος τουλάχιστον 29ΗΡ κατά DIN 70020 και ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου, με 
σύνδεση αντλίας και κινητήρα μέσω ειδικού συνδέσμου με αποστάτη.
γ) Μία βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία ( Jockey Pump ) κατακόρυφη πολυβάθμια 
παροχής 2,50m3/h για μανομετρικό 85m με στόμια DN1 ¼ X DN1 ¼  με χυτώνιο και 
άξονα ανοξείδωτο και πτερωτές από τεχνοπολυμερές, με ηλεκτροκινητήρα  ασύγχρονος 
βραχυκυκλωμένου δρομέα τριφασικός ισχύος τουλάχιστον 3ΗΡ 400V/50Hz/3p/ 2900rpm, 
IP55, κλάσης μόνωσης F.
δ) Πιεστικό δοχείο κατακόρυφο τύπου μεμβράνης ( με δυνατότητα αντικατάστασης 
αυτής ) όγκου 300 lit, ονομαστικής πίεση 10  bar,  πίεση  δοκιμής  15  bar,  με 
προφόρτιση 2 bar .
ε)  Τρείς  ηλεκτρικούς  πίνακες  ελέγχου  και  λειτουργίας  με  διατάξεις  αυτόματης 
εκκίνησης και φόρτισης του συσσωρευτή/ών κατασκευασμένους από χαλυβδοέλασμα DKP.
ε1) Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού ηλεκτροκίνητου συγκροτήματος
Πίνακας Αστέρα-Τριγώνου ελεγχόμενος από ηλεκτρονική μονάδα κατασκευασμένη για να 
εκκινεί την κύρια ηλεκτρική αντλία του συγκροτήματος σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΝ12845. Έχει μόνιτορ ενδείξεων και ελέγχει τα ρελέ ισχύος για την αυτόματη και 
χειροκίνητη λειτουργία του μοτέρ και να το προστατεύει από υπερφόρτιση (μόνο 
συναγερμό). Με 3 βολτόμετρα, 3 αμπερόμετρα, συχνότητα (50/60 Hz), ενεργό ισχύ, 
άεργο ισχύ, συνημίτονο.   Πρόγραμμα μέσω μικροδιακοπτών :
Ψηφιακή οθόνη Αγγλικά – Γαλλικά – Ιταλικά
Ισχύς των μετ/στών έντασης & συχνότητα 50-60 Hz
Επιλογή άνω ορίου και κάτω ορίου των Volt ΔΕΗ.
Αποτυχία εκκίνησης (KW).
Υπερφόρτωση μοτέρ (μόνο Alarm)
Χρόνος από αστέρα σε τρίγωνο (ρυθμιζόμενο)
Χρόνος εκκίνησης από πρ/τη (ρυθμιζόμενος)
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ε2) Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού πετρελαιοκίνητου συγκροτήματος
Ερμάριο μεταλλικό με αντισκωριακή βαφή, προστασίας IP55.
Μια πρόσοψη με δύο αμπερόμετρα ένδειξης φόρτισης μπαταριών.
Επιλογικό διακόπτη ΑΥΤΟ-Ο-ΜΑΝ με κλειδί το οποίο βγαίνει μόνο στη θέση ΑUTO.
Δύο φορτιστές μπαταριών 3 Α ή 6 Α.
Ένα διακόπτη με χερούλι στην πόρτα για το βοηθητικό κύκλωμα  (η πόρτα ανοίγει 
μόνο στη θέση OFF).
Θερμομαγνητικό διακόπτη για την αντίσταση θερμάνσεως της μηχανής.
Δύο μπουτόν εκκίνησης, ένα μπουτόν παύσης μηχανής.
Δύο ασφάλειες, ένα μπουτόν RESET για τις βλάβες, κλεμμοσειρά συνδέσεων για BMS ή 
PLC. Στην πρόσοψη βλέπουμε σε LED την θέση AUTO, STOP, MAN και υπάρχουν εφεδρικά 
μπουτόν START, STOP της μηχανής.
Συνοδεύεται από δύο συσσωρευτές αναλόγου μεγέθους με την ισχύ της μίζας του 
πετρελαιοκινητήρα.  Μέσω του πίνακα, υπάρχει αυτόματη εναλλαγή σε κάθε προσπάθεια 
μιζαρίσματος μεταξύ των δύο μπαταριών.
ε3) Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλίας Jockey
Απολύτως  στεγανός,  προστασίας  IP-54,  κατασκευασμένος  από  χαλυβδοέλασμα  DKP, 
επιμελώς  βαμμένος  με  προστατευτικό  χρώμα  μετά  από  επικάλυψη  με  αντισκωριακά 
υλικά. Φέρει διακόπτες, αυτομάτους, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες και ότι άλλα 
μικροεξαρτήματα  προβλέπονται   για  την  αυτόματη  και  ασφαλή  λειτουργία  του 
συγκροτήματος.

στ) Στην αναρρόφηση κάθε αντλίας υπάρχουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα ανάλογης 
διαμέτρου (φλάντζες, έκκεντρες συστολές κλπ), ώστε να διατηρείται η ταχύτητα 
εισόδου του νερού στα επίπεδα του προτύπου.
Όργανα  ελέγχου  και  προστασίας  (αυτοματισμοί  στάθμης,  πιεζοστάτες  μανόμετρα, 
σφαιρικοί κρουνοί, βάνες βαλβίδες αντεπιστροφής, συλλέκτες, φίλτρο προστασίας του 
πιεστικού  δοχείου,  ρακόρ  ,  βάνα  ανακυκλοφορίας  προς  δεξαμενές)  και  όλα  τα 
υπόλοιπα  απαραίτητα  όργανα  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  αντλητικού 
συγκροτήματος βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.
ζ) Συσσωρευτή με αυτόματο ηλεκτρονικό φορτιστή – ρυθμιστή.
η) Εξάτμιση με προστασία από φράξιμο στο άκρο της, από θερμομονωμένο σωλήνα 2/1/2 
που  να  οδηγεί  καυσαέρια  στο  περιβάλλοντα  χώρο.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η 
κατασκευή  της οπής  με χρήση χιτωνίου και υλικού σφράγισης. 
  Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα εδράζεται σε χαλύβδινη βάση, στιβαρής άκαμπτης 
κατασκευής με αντικραδασμικές βάσεις και θα είναι συναρμολογημένο υδραυλικά και 
ηλεκτρικά από τον οίκο κατασκευής, παραδοτέο για άμεση λειτουργία.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικρουλικά ηλεκτρολογικών και 
υδραυλικών συνδέσεων, τα πιστοποιητικά δοκιμών από το εργοστάσιο κατασκευής.
Θα φέρει σήμανση CE και θ ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ12845 και κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πυροσβεστικό αντλ. [ΤΕ] 1,00 X 22.300= 22.300,00
   συγκρότημα
β) Υλικά και μικρουλικά 0,02 X 22.300=  446,00
   2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 12,00 X 19,86 = 238,32
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 12,00 X 16,84 = 202,08
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 23.186,40
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 21 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα     (10.950,00)
Α.Τ. Δ.5.2
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ20) Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή πλήρης.
  Προμήθεια προσκόμιση τοποθέτηση υδραυλική σύνδεση και δοκιμές πυροσβεστικής 
φωλιάς επίτοιχης ή χωνευτής ενός αυλού με κανάβινο σωλήνα 20m διαμέτρου 1 ¾ με η 
χωρίς  θέση  φορητού  πυροσβεστήρα,  πλήρης  με  τους  κατάλληλους  ταχυσυνδέσμους 
βαμμένη σε ερυθρό με κρουνό πυροσβεστικό διαμέτρου 2 ins με ταχυσύνδεσμο από 
αλουμίνιο.
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  Οι πυροσβεστικές φωλιές θα είναι ντουλάπια μεταλλικά, με κατάλληλη σήμανση , 
που  θα  εγκατασταθούν  επίτοιχα  ή  εντοιχισμένα,  ή  μισοεντοιχισμένα  ενδεικτικών 
διαστάσεων700Χ630Χ180.
  Το ντουλάπι θα κατασκευασθεί από χαλυβδοελασμα ψυχρής ελάσεως «DKP (ΝΤΕΚΑΠΕ», 
πάχους 1,5mm, με τις αναγκαίες ενισχύσεις στις θέσεις στηρίξεως των περιεχομένων 
εξαρτημάτων, πορτών κλπ, ( το πλαίσιο του ερμαρίου στο οποίο θα στηρίζεται η 
πόρτα όπως και οι πλευρικές ενισχύσεις της πόρτας θα επιτυγχάνονται με διπλό 
στρατζάρισμα της λαμαρίνας) και θα βαφτεί με δύο στρώσεις γραφιτούχου μινίου και 
επί πλέον, σ' όλες τις εμφανείς επιφάνειές του, με δύο στρώματα λαδομπογιάς, με 
απόχρωση που θα διαλέξει η Επίβλεψη.
  Η πόρτα θα έχει άκαμπτο πλαίσιο, θα φέρει δύο βαρέως τύπου κρυφούς μεντεσέδες 
που συγκολλούνται στο εσωτερικό των πλαισίων ερμαρίου – πόρτας ώστε η πόρτα να 
εφαρμόζει  χωρίς  διάκενο  στο  πλαίσιο  και  μάνταλο  (όχι  κλειδαριά)  άριστης 
εμφανίσεως από ανοδοιωμένο αλουμίνιο , θα ανοίγει εύκολα και θα είναι στο ίδιο 
επίπεδο με το πλαίσιο του ερμαρίου.
  Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς θα προβλέπονται:
• α) Ειδική αποφρακτική δικλείδα, ορειχάλκινη με κατακόρυφη ή κεκλιμένη  έδρα και 
επιστόμιο  χειρισμού  τύπου  «Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας»,  διαμέτρου  Φ  2."  πίεσης 
δοκιμής 15ΑΤΜ.
• β) «Διπλωτήρας-ανέμη» ή τυλικτήρα  του παρακάτω εύκαμπτου σωλήνα, από μέταλλο, 
πάνω στον οποίο θα διπλώνεται (ή θα τυλίγεται) ο εύκαμπτος σωλήνας, ισχυρής 
κατασκευής.
• γ) Ορειχάλκινος σωλήνας («κορμός») Φ2'', με σπειρώματα και στα δύο άκρα του για 
την εφαρμογή τους στη δικλείδα εδαφίου (α), και σε ταχυσύνδεσμο τύπου STORTZ.
• δ) Εύκαμπτος σωλήνας πυροσβέσεως («μάνικα») Φ1 3/4" (45mm) από συνθετικές ίνες, 
με  εσωτερική  επένδυση  από  ελαστικό  πάχους  τουλάχιστον  1mm,  μήκους  20m  με 
ταχυσύνδεσμους από ανοξείδωτο μέταλλο προσαρμοσμένους και στις δύο άκρες του.
• ε) Το ακροφύσιο από αλουμίνιο ή ορείχαλκο , με ρυθμιζόμενη διαμέτρου οπής 
εξόδου με δυνατότητα δέσμης και νέφους βαρέως τύπου ικανότητας 380lt/min σε πίεση 
4-6bar  ο οποίος θα φέρει στο άκρο ταχυσύνδεσμο ΣΤΟΡΖ από ορείχαλκο ή αλουμίνιο 
Φ1 3/4"
  Οι πυροσβεστικές φωλιές θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 671 και να φέρουν την επισήμανση 
CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά στερέωσης, τα απαραίτητα όργανα και 
λοιπά υλικά και μικρουλικά εγκατάστασης και υδραυλικής σύνδεσης.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πυροσβεστική φωλιά [667] 1,00 X 110,00= 110,00
   επίτοιχη ή χωνευτή 
   πλήρης
β) Υλικά και μικρουλικά 0,02 X 110,00= 2,20
   2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 4,00 X 19,86 = 79,44
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 4,00 X 16,84 = 67,36
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 259,00
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 20 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια πενήντα εννέα λεπτά  (259,00)
Α.Τ. Δ.5.3
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ20.1Ν) Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων απλός.
  Προμήθεια προσκόμιση τοποθέτηση πυροσβεστικού σταθμού ενδεικτικών διαστάσεων 
700Χ630Χ180 ο οποίος να αποτελείται από κουτί κατασκευασμένο από χαλυβδόφυλλα, 
κατάλληλων διαστάσεων, βαμμένο με αστάρι και τελική βαφή κόκκινου χρώματος, με 
θύρα και μεντεσέδες, ανοδιωμένη περιστρεφόμενη χειρολαβή, ένδειξη Π.Σ. και θα 
περιέχει :
-1 (ένα) λοστό διάρρηξης
-1 (ένα) πέλεκυ μεγάλο
-1 (ένα) φτυάρι
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-1 (μία) αξίνα
-1 (ένα) σκεπάρνι
-1 (μία) κουβέτα διάσωσης ( δυσφλεκτη)
-2 (δύο) φορητούς ηλεκτρικούς φανούς.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πυροσβεστικός σταθμός [ΤΕ] 1,00 X 100,00=  100,00
   απλός επίτοιχος ή 
   χωνευτός πλήρης
β) Υλικά και μικρουλικά 0,02 X 100,00=  2,00
   2% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 138,70
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 20 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά  (138,70)
Α.Τ. Δ.5.4
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ12.1Ν) Δίκρουνο αλουμινίου 3΄΄
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Δίκρουνου αλουμινίου  διαμέτρου 4 Χ 2 ½ Χ 2 
1/2 ins, βιδωτό αρσενικό πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών. 
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Δίκρουνο αλουμινίου [ΤΕ] 1,02 X 40,00 = 40,80
   προσαυξημένος κατά 
   2% για, φθορά και 
   μικρουλικά συνδέσεως 
   ,στηρίξεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 49,97
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 12 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα εννέα και ενενήντα επτά λεπτά   (49,97)
Α.Τ. Δ.5.5
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ12.2Ν) Βαλβίδα αντεπιστοφής 2 ½ inches
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ελατηρίου μεταλλικής 
έδρας ή δίσκου οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης κατάλληλη για συλλέκτη  αυτόματου 
πυροσβεστικού συγκροτήματος ή στο δίκρουνο.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Βαλβίδα αντεπιστοφής [ΤΕ] 1,02 X 55,00 = 56,10
   2 ½ inches προσαυξημ. 
   κατά 2% για φθορά και 
   μικρουλικά συνδέσεως 
   στηρίξεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 65,27
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 12 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εξήντα πέντε και είκοσι επτά λεπτά   (65,27)
Α.Τ. Δ.5.6
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ12.3Ν) Τάπα αλουμινίου  2 1/2
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  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Τάπας αλουμινίου  2 ½  για τοποθέτηση σε 
δίκρουνο.
  Να ικανοποιεί το πρότυπο DIN 14311.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Τάπα αλουμινίου  2½” [ΤΕ] 1,02 X 30,00 = 30,60
   προσαυξημένh κατά 2% 
   για φθορά και 
   μικρουλικά συνδέσεως 
   στηρίξεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,20 X 19,86 = 3,97
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,20 X 16,84 = 3,37
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 37,94
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 12 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά   (37,94)
Α.Τ. Δ.5.7
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5.5Ν) Μούφα θηλυκή χαλύβδινη γαλβανισμένη διαμέτρου 4 ins,
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση Μούφας θηλυκής χαλύβδυνης γαλβανισμένη 
διαμέτρου 4 ins, που να ικανοποιεί το πρότυπο DIN 2986 ή ΕΛΟΤ 267.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Μούφα θηλυκή 4” [ΤΕ] 1,02 X 12,00 = 12,24
   προσαυξημένη κατά 2% 
   για φθορά και 
   μικρουλικά συνδέσεως 
   στηρίξεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 21,41
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 5 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι ένα και σαράντα ένα λεπτά   (21,41)
Α.Τ. Δ.5.8
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ83.1Ν) Φλάντζα με λαιμό ονομαστικής διαμέτρου 4” ονομαστικής πίεσης 
16ατμ 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  φλαντζας  ονομαστικής  διαμέτρου  4” 
ονομαστικής πίεσης 16ατμ, με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων με 
τους αντίστοιχους κοχλίες 8.8 και περικόχλια ροδέλες όπως και  τα απαιτούμενα 
παρεμβύσματα που να ικανοποιεί το πρότυπο  DIN2633. 
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Φλάντζα με λαιμό 4” [ΤΕ] 1,20 X 25,00 = 30,00
   προσαυξημένη κατά 20% 
   για φθορά και 
   μικρουλικά συνδέσεως 
   στηρίξεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 39,17
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 83 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα εννέα και δέκα επτά λεπτά   (39,17)
Α.Τ. Δ.5.9
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ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ11.2Ν) Πλωτήρας υδαταποθήκης ( φλοτερ ) ονομαστικής διαμέτρου 3”
  Προμήθεια  προσκόμιση  τοποθέτηση  και  δοκιμές  πλωτήρα  υδαταποθήκης  (φλοτέρ) 
ονομαστικής  διαμέτρου  3”  μετά  του  μοχλού  της  φούσκας  από  ορείχαλκο  πλήρως 
εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. 
  Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πλωτήρας υδαταποθ. [ΤΕ] 1,00 X  275,00= 275,00
   τύπου φούσκας  
   φλαντζωτός ονομαστ.
   διαμέτρου 3”
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 275,00= 27,50
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 1,00 X 19,86 = 19,86
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 1,00 X 16,84 = 16,84
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 339,20
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 11 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριακόσια τριάντα εννέα και είκοσι λεπτά  (339,20)
Α.Τ. Δ.5.10
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ52.1Ν) Συμβατικός Πίνακας Ελέγχου Πυρανίχνευσης
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και ηλεκτρική σύνδεση και τοποθέτηση 
μετά του συσσωρευτή του τροφοδοτικού των υλικών και μικρουλικών σύνδεσης και 
στήριξης πίνακα πυρανίχνευσης πληκτρολογίου έξι (6) ζωνών ο οποίος θα ικανοποιεί 
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2, ΕΝ 54-4, Θα υπάρχει relay ανά ζώνη ελέγχου με 
δυνατότητα οδήγησης τουλάχιστον τριάντα (30) ανιχνευτών ανά ζώνη ελέγχου. 
  Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού των εξόδων του καθώς και δύο επίπεδα 
χειρισμού με χρήση κωδικού. 
  Η λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής θα εξασφαλίζεται από 
συσσωρευτή πλήρως συνδεδεμένο παραδοτέο σε λειτουργία. 
  Ο πίνακας πυρανίχνευσης πρέπει να είναι σύμφωνος με τα Παραρτήματα 2 & 4 του 
Εναρμονισμένου  Προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  54.  Ενδεικτικός  τύπος  BS  -  636  της  OLYMPIA 
ELECTRONICS  OLYMPIA  ELECTRONICS  O-O-FP9500-7  COOPER  Univel  ή  αντίστοιχος 
-ισοδύναμος.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Συμβατικός Πίνακας [ΤΕ-835.100.2] 1,00 X  265,00= 265,00
   Ελέγχου Πυρανίχνευσης
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X  265,00= 26,50
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 3,00 X 19,86 = 59,58
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 3,00 X 16,84 = 50,52
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 401,60
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 52 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τετρακόσια ένα και εξήντα λεπτά  (401,60)
Α.Τ. Δ.5.11
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.Π1) Συμβατικό Μπουτόν πυρασφάλειας 
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και ηλεκτρική σύνδεση και τοποθέτηση 
μπουτόν πυρασφάλειας που να ικανοποιεί της Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ54 σε πλήρη 
συνεργασία και συμβατότητα με τον ανωτέρω πίνακα πυρανίχνευσης πλήρως συνδεδεμένο 
παραδοτέο σε λειτουργία..
  Τα Κομβία-μπουτόν συναγερμού, ορατής εγκατάστασης, τα οποία πιέζοντάς τα, σε 
περίπτωση κινδύνου, θα ενεργοποιούν τις φαροσειρήνες και θα αναγγέλλουν συναγερμό 
στο κτήριο.
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  Τα κομβία θα είναι από σκληρό πλαστικό . Θα έχουν χρώμα κόκκινο και θα είναι 
μεγάλης αντοχής σε μηχανική καταπόνηση και υψηλές θερμοκρασίες.
Επίσης θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση, καλής κατασκευής, με προστασία 
τουλάχιστον  ΙΡ  20  και  η  γραμμή  τους  θα  ελέγχεται  από  διακοπή,  γείωση  ή 
βραχυκύκλωμα. 
  Θα φέρουν φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης και δεν θα επανέρχονται σε θέση ηρεμίας 
χωρίς τη χρήση κατάλληλης εντολής από τον κεντρικό πίνακα, ή ειδικού εργαλείου ή 
κλειδιού.
  Τα κομβία συναγερμού θα διαθέτουν διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Με την πίεση 
του διαφανούς προστατευτικού καλύμματος , το μπουτόν ενεργοποιεί συγκεκριμένο ήχο 
στις φαροσειρήνες συναγερμού που είναι συνδεδεμένες στο κύκλωμα. 
  Το προστατευτικό κάλυμμα δεν σπάει, αλλά μπορεί να επανέρθει στην αρχική του 
θέση με το ειδικό πλαστικό κλειδί που διαθέτει το μπουτόν . Έτσι μπορεί να 
γίνεται  η  δοκιμή  κάθε  μπουτόν  για  την  σωστή  λειτουργία  του  ,  χωρίς  να 
καταστρέφεται το τζάμι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήματος.
  Το  χειροκίνητο  σύστημα  συναγερμού  λειτουργεί  και  όταν  έχουμε  διακοπή  του 
ηλεκτρικού ρεύματος της πόλεως, με την βοήθεια επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών που 
ευρίσκονται εντός του πίνακα.
  Τα  κομβία  συναγερμού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  το  Παράρτημα  11  του 
Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Στο εμπρόσθιο τμήμα του κομβίου συναγερμού θα 
αναγράφονται  οδηγίες  χρήσης  στα  Ελληνικά  και  Αγγλικά.  θα  φέρουν  δήλωση 
συμμόρφωσης  με  την  οδηγία  89/106/EEC  προϊόντων  δοκιμών  κατασκευών  για 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και χαμηλή τάση.
  Ενδεικτικός τύπος BS - 536 της OLYMPIA ELECTRONICS ή  O-CXL-3000  COOPER Univel 
ή αντίστοιχο-ισοδύναμο.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Συμβατικό Μπουτόν  [ΤΕ-826.100.5] 1,00 X 11,00 =  11,00
   πυρασφάλειας
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 11,00 =  1,10
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 21,27
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι ένα και είκοσι επτά λεπτά  (21,27)
Α.Τ. Δ.5.12
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.Π2) Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και ηλεκτρική σύνδεση και τοποθέτηση 
Συμβατικού θερμοδιαφορικού ανιχνευτής, μετά της βάσης αυτού οδήγησης εξωτερικού 
Led που να ικανοποιεί της Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ54 ΕΝ50082-1 ΕΝ61000-3-2 ή 3 
σε πλήρη συνεργασία και συμβατότητα με τον ανωτέρω πίνακα πυρανίχνευσης πλήρως 
συνδεδεμένος παραδοτέος σε λειτουργία.
Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές, θα ενεργοποιούνται είτε όταν η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος χώρου αυξάνει κατά 6 °C ανά λεπτό της ώρας, είτε όταν με μικρό 
ρυθμό αύξησης φθάσει η θερμοκρασία χώρου στους 70 °C.
  Τάση τροφοδοσίας 18 - 30V DC (καπνού, θερμότητας).
  Θα διαρρέονται μόνιμα από ρεύμα ηρεμίας για έλεγχο λειτουργίας του κυκλώματος 
σύνδεσής τους.
  Οι ανιχνευτές θα έχουν στο σώμα τους ή στη βάση τους ενδεικτική διοδική λυχνία 
συναγερμού,  κόκκινου  χρώματος  (LED  ορατό  από  γωνία  360ο),  που  θα  ανάβει  σε 
περίπτωση διέγερσης.
  Ύστερα από τυχόν ενεργοποίηση και εφ’ όσον εκλείψει το αίτιο της διέγερσης, οι 
ανιχνευτές θα επανέρχονται στην κατάσταση ηρεμίας, έτοιμοι για νέα ενεργοποίηση, 
χωρίς να απαιτείται εξωτερικός χειρισμός (Reset).
  Το σώμα των ανιχνευτών θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό ανθεκτικό στη 
φωτιά.
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  Επίσης θα έχουν αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος - 20 °C έως +85 °C, 
θερμοκρασία συναγερμού (στατική) + 60 °C, σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη) 0 – 
95% RH και προστασία κατά DIN 40050 : ΙΡ 20 τουλάχιστον.
  Οι βάσεις θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό και θα φέρουν 
ακροδέκτες ικανού αριθμού για την σύνδεση του πυρανιχνευτή, για την σύνδεση 
διάταξης τερματικού πυρανιχνευτή,  για την σύνδεση φωτεινού ενδείκτη μακριά από 
το σημείο τοποθέτησής του και για την μέτρηση ευαισθησίας.
  Γενικώς οι ανιχνευτές και οι βάσεις τους θα συμφωνούν με τους αντίστοιχους 
Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς .
  Οι ανιχνευτές  θερμότητας πρέπει  να είναι  σύμφωνοι με  το Παράρτημα  5 του 
Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54.
  Ενδεικτικός τύπος BS - 660 της OLYMPIA ELECTRONICS ή O-MFR830 COOPER Univel ή 
αντίστοιχος-ισοδύναμος.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Συμβατικός [ΤΕ-826.100.6] 1,00 X 24,00 =  24,00
   θερμοδιαφορικός 
   ανιχνευτής ιονισμού 
   ή φωτοηλεκτρικός
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 24,00 =  2,40
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 35,57
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα πέντε και πενήντα επτά λεπτά   (35,57)
Α.Τ. Δ.5.13
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.Π3) Συμβατικός Φάρος – Σειρήνα
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και ηλεκτρική σύνδεση και τοποθέτηση 
σειρήνας - φάρου, τάσης λειτουργίας 12 ή 24V DC , ακουστικής απόδοσης 100dB που 
να  ικανοποιεί  της  Ευρωπαϊκές  προδιαγραφές  ΕΝ54  σε  πλήρη  συνεργασία  και 
συμβατότητα με συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης πλήρως συνδεδεμένος παραδοτέος σε 
λειτουργία.
  Φαροσειρήνες , οι οποίες θα δίνουν φωτεινή σήμανση συναγερμού μέσω του φάρου 
που θα αναβοσβήνει και ηχητική σήμανση συναγερμού , μέσω της σειρήνας που θα 
διαθέτουν. Θα ενεργοποιούνται με την πίεση των μπουτόν συναγερμού ή αυτόματα
μέσω του Πίνακα Πυρανίχνευσης.
  Θα υποστηρίζουν κατά τους κανονισμούς, δύο ηχητικούς συναγερμούς: συναγερμό 
προειδοποίησης  φωτιάς  -  warning  alarm  (παλμικός  -  διακοπτόμενος  ήχος)  και 
συναγερμό εκκένωσης κτηρίου - evacuation alarm (συνεχής ήχος).
  Η ηχητική απόδοση των φαροσειρήνων θα υπερισχύει της μέγιστης στάθμης, του 
θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και θα ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήματα 
άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο και το φωτεινό σήμα του φάρου της μονάδας θα είναι 
διακοπτόμενο, ιδιαιτέρως ισχυρής έντασης, ώστε να είναι εύκολα ορατό από μεγάλη 
απόσταση.
  Η μονάδα αυτή θα :
• τροφοδοτείται με τάση 21-28DC και να έχει βαθμό προστασίας ΙΡ42.
• παράγει ήχο εντάσεως 100 dB σε απόσταση ενός μέτρου (1 m), έχει ρύθμιση έντασης
• παρουσιάζει προστασία σε υγρασία, διαβρωτικά υλικά, κραδασμούς
  Οι μονάδες θα συνδεθούν παράλληλα ανά ζώνη στις γενικές εξόδους του πίνακα.
  Οι φαροσειρήνες συναγερμού πρέπει να συμμορφώνονται με το Παράρτημα 3 του 
Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54 θα φέρουν δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία 
89/106/EEC  προϊόντων  δοκιμών  κατασκευών  για  ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα  και 
χαμηλή τάση .
  Ενδεικτικός τύπος BS -531 της OLYMPIA ELECTRONICS ή  O-FS24 COOPER Univel ή 
αντίστοιχη-ισοδύναμη.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Συμβατικός Φάρος – [ΤΕ-871.100.3] 1,00 X 27,00 = 27,00
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   - Σειρήνα  
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 27,00 = 2,70
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 38,87
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά   (38,87)
Α.Τ. Δ.5.14
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ49.Π4) Συμβατικός Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Ορατού καπνού
  Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και ηλεκτρική σύνδεση και τοποθέτηση 
Συμβατικού Φωτοηλεκτρικού Ανιχνευτής Ορατού καπνού. Οι Φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές 
ορατού  καπνού  οι  οποίοι  θα  διεγείρονται  με  την  παρουσία  ορατού  καπνού  στον 
προστατευόμενο χώρο, λόγω διάθλασης της φωτεινής δέσμης σε ευαίσθητο φωτοκύτταρο.
  Τα ηλεκτρονικά μέρη των ανιχνευτών θα φέρουν ειδική προστασία η οποία θα 
εξασφαλίζει  την  καλή  λειτουργία  τους  χωρίς  ψευδοσυναγερμούς  οφειλόμενους  σε 
ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα (ΕΜΙ) ή σε παρουσία ραδιοσυχνοτήτων (RFI).
  Οι ανιχνευτές όσον αφορά τις δυνατότητες/χαρακτηριστικά τους θα :
• έχουν τάση τροφοδοσίας 18 - 30V DC (καπνού, θερμότητας)
• έχουν τη δυνατότητα απόκρισης τόσο σε υποκείμενη φωτιά όσο και σε φωτιές 
ταχείας καύσης με φλόγα.
• είναι ευαίσθητοι σε σωματίδια που προέρχονται από πυκνούς καπνούς ή από καύση 
λόγω υπερθέρμανσης PVC ή από βραδεία καύση πολυουρεθανίου.
• τροφοδοτούνται με τάση DC.
•  έχουν  ευαισθησία  η  οποία  δεν  θα  πρέπει  να  επηρεάζεται  από  μεταβολές  της 
ατμοσφαιρικής πίεσης και από ρεύματα αέρα.
• διαρρέονται μόνιμα από ρεύμα ηρεμίας για έλεγχο λειτουργίας των κυκλωμάτων.
• λειτουργούν ανεξάρτητα από κλιματολογικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) και 
θα έχουν όρια λειτουργίας θερμοκρασίας από -20 έως 60 °C και σχετικής υγρασίας 
μικρότερης από 90 %.
  Θα υπάρχει  επίσης ένας  διακόπτης δοκιμής,  με τον  οποίο θα  ελέγχονται τα 
ηλεκτρονικά  μέρη  των  ανιχνευτών  και  θα  τίθενται  οι  ανιχνευτές  σε  κατάσταση 
συναγερμού.
  Οι βάσεις θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό και θα φέρουν 
ακροδέκτες ικανού αριθμού για την σύνδεση του πυρανιχνευτή, για την σύνδεση 
διάταξης τερματικού πυρανιχνευτή,  για την σύνδεση φωτεινού ενδείκτη μακριά από 
το σημείο τοποθέτησής του και για την μέτρηση ευαισθησίας.
  Γενικώς οι ανιχνευτές και οι βάσεις τους θα συμφωνούν με τους αντίστοιχους 
Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς .
  Οι  ανιχνευτές  καπνού  πρέπει  να  είναι  σύμφωνοι  με  το  Παράρτημα  7  του 
εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Συμβατικός Φωτοηλ/κός[ΤΕ] 1,00 X 34,00 = 34,00  
   Ανιχνευτής
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 34,00 = 3,40
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,25 X 19,86 = 4,96
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,25 X 16,84 = 4,21
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 46,57
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 49 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα έξι και πενήντα επτά λεπτά   (46,57)
Α.Τ. Δ.5.15
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ59.1Ν) Φωτιστικό Ασφαλείας 
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Τιμολόγιο Μελέτης

  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση φωτιστικού ασφαλείας Αυτόνομα φωτιστικά 
ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας.
  Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας (maintained /non 
maintained) , με 8 ή LEDs φωτισμού (φωτεινή πηγή) φωτιστικής ισχύος έως 85 Lumens 
, με ενδεικτικό LED φόρτισης μπαταρίας και πλήκτρο ελέγχου (TEST) για τη δοκιμή 
της λειτουργίας .
  Θα φέρουν αυτοκόλλητα με εικονοσύμβολα για την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής, 
σύμφωνα  με  το  ΠΔ  105/1995.  Επιπρόσθετα  θα  συμπεριλαμβάνουν  επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία Ni-Cd , αυτονομίας τουλάχιστον 1.5  ώρας (90 min) μετά από διακοπή της 
ΔΕΗ που να επαναφορτίζεται πλήρως σε 24 ώρες , κύκλωμα φόρτισης με προστασία της 
μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρης αποφόρτιση και κύκλωμα ελέγχου και inverter 
για τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. Η μεταγωγή του συστήματος φωτισμού των 
φωτιστικών ασφαλείας από το δίκτυο της ΔΕΗ προς εφεδρική πηγή και αντίστροφα , 
γίνεται αυτόματα χωρίς ανθρώπινο χειρισμό και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 
δευτερολέπτων. Τα φωτιστικά ασφαλείας θα φέρουν σήμανση CE και  θα πληρούν τα 
πρότυπα EN 60598-1 , EN 60598-2-22 & EN 1838.
  Ενδεικτικός τύπος GR-8/9led της OLYMPIA ELECTRONICS ή  O-LEDUS8-ES COOPER 
Univel ή αντίστοιχο -ισοδύναμο).
  Επίσης να φέρει ένδειξη με λευκά γράμματα ή βέλη κατεύθυνσης ή εικονογραφήματα 
σε πράσινη αυτοκόλλητη ταινία που θα καλύπτει πλήρως το κάλυμμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά στερέωσης, τα απαραίτητα όργανα 
(λυχνιολαβές -  Κως) και λοιπά υλικά και μικρουλικά εγκατάστασης. 
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Φωτιστικό Ασφαλείας [ΤΕ] 1,00 X 30,00 = 30,00
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 30,00 =  3,00
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,60 X 19,86 = 11,92
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,60 X 16,84 = 10,10
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 55,02
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 59 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πενήντα πέντε και δύο λεπτά   (55,02)
Α.Τ. Δ.5.16
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ48.1Ν) Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 2Χ2,5mm2 
  Προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτησης και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου εύκαμπτου 
τύπου LiYCY διατομής 2Χ1,5mm2 κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί  σε γραμμές μεταφοράς 
δεδομένων, σε συστήματα αυτοματισμού και γενικότερα όταν απαιτείται ηλεκτρική 
θωράκιση του μεταφερόμενου σήματος. Το καλώδιο φέρει αγωγούς από λεπτά πολύκλωνα 
συρματίδια χαλκού με μόνωση PVC και εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό 
φύλλο,  μπλεντάζ  από  πλέγμα  επικασστερωμένου  χαλκού  και  εξωτερικό  μανδύα  από 
ειδικό PVC βραδύκαυστο. 
  Να ικανοποιεί τις προδιαγραφές VDE 0812 και VDE 0815.     
  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δοκιμές τα υλικά συνδέσεως και στηρίξεως και 
της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και που απαιτούνται.
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καλώδιο LiYCY διατ. [ΑΤΗΕ565.100.1] 1,05 X 1,30 = 1,37
   2Χ2,5mm2 προσαυξημένο 
   κατά 5% για φθορά και
   μικρουλικά συνδέσεως 
   στηρίξεως κλπ.
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,05 X 19,86 = 0,99
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,05 X 16,84 = 0,84
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 3,20
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 48 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τρία και είκοσι λεπτά    (3,20)
Α.Τ. Δ.5.17
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ41.1Ν) Πλαστικό κανάλι καλωδίων 40X25
  Σύστημα καναλιών διανομής διαστάσεων 40Χ25 δύο διαμερισμάτων με καπάκι ωφέλιμης 
διατομής 150/150mm2  με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -25°C έως τους +60°C. 
Να έχει  διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης R>100MΩ (500V DC/1min), 
διαθέτοντας παράλληλα 2 J αντοχή στην κρούση στους -25°C και βαθμό στεγανότητας 
ΙΡ42.
  Να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενή πρώτη ύλη PVC U, με αυτόσβεση κατάταξης 
V0, σε λευκό χρωματισμό RAL 9016. Να είναι ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), καθώς 
και τοξικών και βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (REACH).
  Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50085.01-ΕΝ50085.21- τις οδηγίες εναρμόνισης 
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC(RoHS) , 2006/1907/ EC  (REACH).
(m)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Κανάλι 40Χ25 πλαστικό [ΤΕ] ΜΜ 1,00 X 2,50 = 2,50
β) Μικρουλικά στερέωσης 0,10 X 2,50 = 0,25
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,10 X 19,86 = 1,98
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,10 X 16,84 = 1,68
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ)) = 6,41
Μονάδα μέτρησης : μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 41 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και σαράντα ένα λεπτά    (6,41)
Α.Τ. Δ.5.18
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ19.1Ν ) Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός γομώσεως 12 Kg 
  Προμήθεια  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  πυροσβεστήρα  κόνεως  τύπου  Pa,  12  Kg 
φορητός,  πλήρης  με  το  αντίστοιχο  στήριγμα  αναρτήσεως  του  στο  τοίχο  πλήρως 
τοποθετημένος. Ο πυροσβεστήρας θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3 και θα φέρει 
σήμανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που Θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου 
πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανομέτρου, ενώ η σήμανση του θα είναι και αυτή 
σύμφωνη με τα σχετικά πρότυπα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
την Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πυροσβεστήρας κόνεως [ΤΕ-660.100.5] 1,00 X 80,00 = 80,00
   τύπου Pa, φορητός
   γομώσεως 6 Kg
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 80,00 = 8,00
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,15 X 19,86 = 2,98
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,15 X 16,84 = 2,53
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 93,51
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 19 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ενενήντα τρία και πενήντα ένα λεπτά   (93,51)
Α.Τ. Δ.5.19
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ19.2Ν ) Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Pa αυτόματος χωρητικότητας 12 
Kg
  Προμήθεια  προσκόμιση και τοποθέτηση  πυροσβεστήρα κόνεως οροφής τύπου Pa 
αυτόματος, χωρητικότητας 12 Kg, πλήρης με τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεως του από την κορυφή με ή χωρίς αλυσίδα πλήρως τοποθετημένος. 
Οι  αυτοδιεγειρόμενοι  πυροσβεστήρες  οροφής  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  της 
Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). 
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Τιμολόγιο Μελέτης

  Επιπλέον οι απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής ξηρής σκόνης να ικανοποιούν τις 
διατάξεις  του  άρθρου  4  του  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501−04−05−07−01:2009:  «Αυτοδιεγειρόμενοι 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως».
  Ο πυροσβεστήρας επίσης θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ615 και θα φέρει σήμανση 
CE.
  Σώμα Φιάλη κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλο FePo1. Βαµμένη µε 
εποξική  βαφή  φούρνου  σε  θερμοκρασία  180°C  σε  χρώμα  κόκκινο  RAL  3000.  Πίεση 
δοκιμής : 24 bar. Πίεση θραύσης: 74 bar. 
  Κεφαλή  Sprinkler  τύπου  S15,  κατασκευασμένη  από  επιχρωµιωµένο  ορείχαλκο. 
Βρίσκεται στο κάτω µέρος της φιάλης, ειδικά προστατευµένο από τυχαία ζηµιά. 
  Να  φέρει  ειδική  βαλβίδα  ασφαλείας.  θερμοκρασία  ενεργοποίησης  68°C  (±3°). 
Πιστοποίηση CE. Ο δείκτης ελέγχου της εσωτερικής πίεσης (µανόµετρο), βρίσκεται 
ενσωµατωµένος  στο  κλείστρο  της  κεφαλής  Sprinkler,  στο  κάτω  μέρος  του 
πυροσβεστήρα.  
  Βάση  ανάρτησης.  Η  ειδική  βάση  ανάρτησης  βρίσκεται  στο  πάνω  µέρος  του 
πυροσβεστήρα και είναι κατασκευασμένη από επιχρωµιωµένο ατσάλι. Έχει προβλεφθεί η 
εύκολη αφαίρεση της φιάλης από τη βάση για τη διαδικασία της ετήσιας συντήρησης 
και/ή αναγόµωσης. 
  Διατίθεται και σε μεγέθη του 1m ή 0,5m και φέρει ειδική κεφαλή τύπου Sprinkler, 
που ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία ανέλθει στους 68°C. Επίσης θα 
φέρει κλείστρο με μανόμετρο που Θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό 
αποσπώμενου μανομέτρου, ενώ η σήμανση του θα είναι και αυτή σύμφωνη με τα σχετικά 
πρότυπα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή 
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πυροσβεστήρας [ΤΕ-660.100.5] 1,00 X 85,00 = 85,00
   οροφής τύπου 
   Pa γομώσεως 12 Kg
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 85,00 = 8,50
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,15 X 19,86 = 2,98
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,15 X 16,84 = 2,53
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 99,01
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 19 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα και ένα λεπτό   (99,01)
Α.Τ. Δ.5.20
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ19.3Ν) Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5 Kg
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση  πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα, 
φορητός,  πλήρης  με  το  αντίστοιχο  στήριγμα  αναρτήσεως  του  στο  τοίχο  πλήρως 
τοποθετημένος. Ο πυροσβεστήρας θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3-7 και θα φέρει 
σήμανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που Θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου 
πίεσης ή μηχανισμό αποσπώμενου μανομέτρου, ενώ η σήμανση του θα είναι και αυτή 
σύμφωνη με τα σχετικά πρότυπα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
την Τεχνική Προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πυροσβεστήρας [ΤΕ-660.100.5] 1,00 X 105,00= 105,00
   CO2 512 Kg
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 105,00= 10,50
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,15 X 19,86 = 2,98
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,15 X 16,84 = 2,53
   Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 121,01
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 19 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι ένα και ένα λεπτό  (121,01)
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Α.Τ. Δ.5.21
ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ19.4Ν       Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός γομώσεως 6 Kg   
  Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa, φορητός, 
πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στο τοίχο πλήρως τοποθετημένος. Ο 
πυροσβεστήρας θα ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3 και θα φέρει σήμανση CE. Επίσης 
θα φέρει κλείστρο με μανόμετρο που Θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή μηχανισμό 
αποσπώμενου μανομέτρου, ενώ η σήμανση του θα είναι και αυτή σύμφωνη με τα σχετικά 
πρότυπα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή 
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
(τεμ.)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Πυροσβεστήρας κόνεως [ΤΕ-660.100.1] 1,00 X 30,00 = 30,00
   τύπου Pa φορητός 
   γομώσεως 6 Kg
β) Υλικά και μικρουλικά 0,10 X 30,00 =  3,00
   10% του α)
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,15 X 19,86 = 2,98
δ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,15 X 16,84 = 2,53
Σύνολο Σ (α+β+γ+δ) = 38,51
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 19 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά   (38,51)
Α.Τ. Δ.5.22
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ31.1Ν) Μανομετρικός δείκτης με βάνα 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ31 100%
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση μανομετρικού δείκτης στάθμης ύδατος 
ωρολογιακού τύπου διαμέτρου 10cm ενδείξεως 0 έως 10 bar με βάνα ½ την απαραίτητη 
συστολή, μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Μανομετρικός δείκτης [720.11] 1,02 Χ  20,32 = 20,72
   στάθμης ύδατος μετά 
   μικρουλικών
β) Βάνα σφαιρική 1/2 [603.3] 1,00 Χ  5,34 = 5,34
   μετά μικρουλικών
γ) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,30 X 19,86 = 5,96
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 32,02
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα δύο και δύο λεπτά   (32,02)
Α.Τ. Δ.5.23
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-7933.1Ν) Πυροφραγή ανοιγμάτων διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων
  Πυροφραγμοί από προκατασκευασμένες πυράντοχες πλάκες ορυκτοβάμβακα αμφίπλευρα 
επικαλυμμένες με ειδικό επίχρισμα βάσης νερού – πυκνμότητας τουλάχιστο 160kg/m3 – 
ελάχιστου πάχους 6cm και ικανότητας πυραντίστασης μέχρι 240  min, ενδεικτικού 
τύπου Fire Rated Boards της ABESCO LTD ή ισοδύναμου, πλήρως κατασκευασμένοι σε 
σημεία  διέλευσης  Η/Μ  εγκαταστάσεων  (καλωδίων,  εσχαρών  μεταλλικών  σωλήνων, 
μεταλλικών αγωγών κλπ.) δια μέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων, μετά της 
δαπάνης επικάλυψης των Η/Μ εγκαταστάσεων με πυράντοχο επίχρισμα και σφράγισης 
όλων των κενών/ρωγμών με μαστίχη κατάλληλης σύστασης. Ήτοι :
α)  Κοπή  και  τοποθέτηση  των  πλακών  ορυκτοβάμβακα  στα  σημεία  διέλευσης  Η/Μ 
εγκαταστάσεων.
β) Σφράγιση των κενών γύρω από τα Η/Μ στοιχεία που διέρχονται από τις πλάκες 
ορυκτοβάμβακα,  με  χρήση  πυράντοχης  υδατοδιαλυτής  σιλικονούχας  μαστίχης  – 
ενδεικτικού  τύπου  Fire Rated water based Silicone Mastic της  ABESCO LTD ή 
ισοδύναμου.
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γ) σφράγιση των κενών/ρωγμών περιμετρικά των ανοιγμάτων με χρήση πυροδιογκούμενης 
ακρυλικής μαστίχης – ενδεικτικού τύπου Fire Rated Acrylic Intumescent Mastic της 
ABESCO LTD ή ισοδύναμου.
δ) επικάλυψη πυροπροστασίας όλων των Η/Μ στοιχείων σε μήκος τουλάχιστο 30cm 
εκατέρωθεν του πυροφραγμού, με πυράντοχο επίχρισμα – ενδεικτικού τύπου Fire Rated 
Coating της ABESCO LTD ή ισοδύναμου.
  Η  τιμή  αφορά  οποιαδήποτε  ποσότητα  εργασίας  εκτελούμενη  σύμφωνα  με  τις 
προδιαγραφές  εφαρμογής  των  υλικών  που  θα  χρησιμοποιηθούν,  τις  οδηγίες  του 
προμηθευτή, τα στοιχεία της μελέτης και τις εντολές τις Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος.
  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες χρήσης ικριωμάτων (προμήθεια, εισκόμιση, 
σύνθεση, αποσύνθεση και αομάκρυνση), προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών, μεταφορών επί τόπου του έργου μετά των απαραίτητων φορτοεκφορτώσεων 
και  διάθεσης  εργατοτεχνικού  προσωπικού  μηχανικού/βοηθητικού  εξοπλισμού  και 
ανυψωτικών  μέσων  που  απαιτούνται  για  την  έντεχνη  και  πλήρη  κατασκευή  του 
πυροφραγμού. 
  Ρητά ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν αυστηρά 
τις  Ευρωπαϊκές  προδιαγραφές  και  να  συνοδεύονται  απαραιτήτως  από  επίσημα 
πιστοποιητικά  πυραντοχής  από  αναγνωρισμένο  φορέα  (ινστιτούτο  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης).
  Τιμή σε τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας ανοίγματος διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων 
πλήρως πυροφραγμένου. 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ7933.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα τέσσερα  (154,00)
Α.Τ. Δ.5.24
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ12.Ν25) Καταιονιστήρας τύπου Sprinkler 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ31 100%
  Προμήθεια προσκόμιση και υδραυλική σύνδεση καταιονιστήρα τύπου UPRIGHTή PENDANT 
ή SIDE WALL Sprinkler αμπούλας με σπείρωμα εισόδου, 1/2”, νίκελ που περιέχει υγρό 
το  οποίο  διαστέλλεται  εύκολα  σε  προκαθορισμένη  θερμοκρασία  68°C,  με  Σταθερά 
Εκκένωσης κ=80,6, με πιστοποιητικά ότι ικανοποιούν το  πρότυπο EN 12259-1 και να 
διαθέτει σήμανση CE.
(τεμ)
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Καταιονιστήρας τύπου [ΤΕ] 1,02 Χ  10,00 = 10,20
   Sprinkler  1/2” 
   μετά μικρουλικών
β) Τεχνίτης εν γένει [ΗΛΜ003] hr 0,60 X 19,86 = 11,91
γ) Βοηθός [ΗΛΜ002] hr 0,60 X 16,84 = 10,10
   Σύνολο Σ (α+β+γ) = 32,21
Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο (τεμ)
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 31  100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα δύο και είκοσι ένα λεπτά   (32,21)

Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Α.Τ. Ε.1
ΑΡΘΡΟ  (  NET     OIK  -52.51)  Επικαλύψεις  σκελετών  τοίχων  με  απλές  μοριοσανίδες  ή   
ινοσανίδες
  Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, 
κατάλληλα  στερεωμένες  σε  υπάρχοντες  σκελετούς,  με  τα  υλικά,  μικροϋλικά  και 
ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 5251 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τρία και πενήντα λεπτά   (13,50)
Α.Τ. Ε.2
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-72.65) Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
  Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα  προβαμμένη  στο  εργοστάσιο,  επίπεδη,  τραπεζοειδή  ή  αυλακωτή  (στην 
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη 
πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις 
ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".
  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί 
τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία 
τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους 
υψηλής αντοχής.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6401 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα πέντε   (45,00)
Α.Τ. Ε.3
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ-72.65.Ν1) Αποξήλωση με προσοχή, διαλογή και επανατοποθέτηση πετασμάτων 
τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 
 Αποξήλωση με προσοχή, διαλογή των κατάλληλων για χρησιμοποίηση με ενδεχόμενες 
μικροεπισκευές και επανατοποθέτηση πετασμάτων τύπου  sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα  με  πλήρωση  πολυουρεθάνης  που  χρησιμοποιούνται  για  επιστέγαση  ή 
πλαγιοκάλυψη.  
  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί 
τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία 
τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους 
υψηλής αντοχής.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7265 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα οκτώ   (18,00)
Α.Τ. Ε.4
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -72.70.Ν1) Διαφώτιστα πάνελ επιστέγασης συνολικού πάχους 40  mm  
  Διαφώτιστα πάνελ επιστέγασης, αποτελούμενα από  δύο διαμορφωμένα πολυεστερικά 
φύλλα, ενισχυμένα με ίνες γυαλιού (GRP) και επίστρωση UV, συνδεδεμένα μεταξύ τους 
μέσω ειδικών διαμορφωμένων προφίλ πολυαιθυλενίου. Τα προφίλ αυτά τοποθετούνται 
κατά  μήκος  του  πάνελ  στις  δύο  ακραίες  πλευρές  του  και  εγκάρσια  στα  σημεία 
στήριξης στον σκελετό του κτιρίου.
  Το εξωτερικό φύλλο θα είναι τραπεζοειδούς μορφής ανάλογο με το εξωτερικό 
ελασματόφυλλο των πάνελ επικάλυψης και θα έχει ελάχιστο πάχος 1,50mm, ενώ το 
εσωτερικό θα είναι ελαφρά διαμορφωμένο με ελάχιστο πάχος 1,30mm.
  Το συνολικό πάχος των πάνελ θα είναι 40mm για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή με 
τα θερμομονωτικά πάνελ.
  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί 
τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία 
τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7231 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εξήντα   (60,00)
Α.Τ. Ε.5
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-72.80) Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
  Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και 
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη 
(CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και 
πυραντοχής. 
  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί 
τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία 
τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους 
υψηλής αντοχής.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7231 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα πέντε   (45,00)
Α.Τ. Ε.6
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-73.16.02) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm
  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, 
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7316 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τρία και πενήντα λεπτά   (13,50)
Α.Τ. Ε.7
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-73.26.03)  Επενδύσεις  τοίχων  με  πλακίδια  πορσελάνης,  λευκά  ή 
έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά
  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές",  τοποθετούμενα  μετά  την  απόξεση  των  επιχρισμάτων,  σε  υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών 
με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή 
χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7326.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τριάντα ένα   (31,00)
Α.Τ. Ε8
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-73.33.01) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις 
δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
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  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου. 
  Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7331 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ  τριάντα ένα και πενήντα λεπτά   (31,50)
Α.Τ. Ε.9 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-73.33.02) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις 
δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των 
αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου. 
  Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7331 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ  τριάντα τρία και πενήντα λεπτά   (33,50)
Α.Τ. Ε.10 
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-73.35) Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
  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) 
Μονάδα μέτρησης : τρέχων μέτρο (μμ)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7326.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ  τέσσερα και πενήντα λεπτά    (4,50)
Α.Τ. Ε.11
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -73.96.Ν1) Επίστρωση αθλητικού δαπέδου από χλωριούχο πολυβινύλιο   
(  PVC  ) πάχους   9  mm  
  Επίστρωση  αθλητικού  δαπέδου  από  ετερογενές  χλωριούχο  πολυβινύλιο  (PVC), 
ανθεκτικό,  άκαυστο,  αντιολισθητικό,  που  επιτυγχάνει  απορρόφηση  κραδασμών, 
ομοιόμορφη τριβή στο πέλμα και αναπήδηση της μπάλας, ενδεικτικού τύπου Taraflex 
Sport M Perfomance, επικολλούμενο με ειδική κόλλα, σε λείο, επίπεδο καθαρό και 
στεγνό υπόστρωμα.
  Το υπόστρωμα πρέπει απαραιτήτως να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ξένη προς 
το δάπεδο ουσία (σκόνες, λάδια, ρύπους, σοβάδες κλπ.) Μετά τον επιμελή καθαρισμό 
ξεκινά η εφαρμογή του χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC), με χρήση ειδικής κόλας 
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δαπέδων. Ακολουθεί η κόλληση των αρμών με εφαρμογή ειδικού κορδονιού PVC, ίδιου 
χρώματος με το δάπεδο, με θερμοκόλληση ώστε να προκύψει μια ενιαία επιφάνεια.
  Ο τάπητας θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Πάχος : 9mm
- Βάρος : > 5,0kg/m2
- Απορρόφηση κραδασμών : EN 14808 (> 35%), κατηγορία P2 
- Αναπήδηση μπάλας : ΕΝ 12 235 > 90% 
- Ανθεκτικότητα : EN 1517 > 8 Ν/m
- Κάθετη παραμόρφωση : ΕΝ 14809 < 3,5mm  
- Βραδικαυστότητα : ΕΝ 13501-1 Cfl-s1 
  Η απόχρωση του τάπητα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.
  Περιλαμβάνονται  ο  πλαστικός  τάπητας,  η  κόλλα,  η  γραμμογράφηση  γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ και η εργασία 
πλήρους κατασκευής.
  Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
προς έγκριση τα ακόλουθα :
1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει πως ο κατασκευαστικός οίκος του 

τάπητα έχει τον τίτλο του Official Technical Partner της FIBA.
2. ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του ίδιου 

του αναδόχου, είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την 
εργασία τοποθέτησης. 

  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7396 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι έξι   (26,00)
Α.Τ. Ε.12
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-75.01.02) Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από 
μάρμαρο.  Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και 
πλάτους 11 - 30 cm
  Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7503 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ  ογδόντα τέσσερα   (84,00)
Α.Τ. Ε.13
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-75.31.02)  Ποδιές  παραθύρων  από  μάρμαρο.  Ποδιές  παραθύρων  από 
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm
  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 
  Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2))
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7532 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ  ογδόντα τέσσερα   (84,00)

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Α.Τ. ΣΤ.1
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -54.46.01) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους   
έως 13 cm
  Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και 
στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς  με  ξύλο  διαστάσεων  4x5x40  cm,  με  σκελετό  σταυρωτό  από  ξύλα 
"μισοχαρακτά" 4x5  cm ανά 15  cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε 
πλευρά  και  κόντρα  πλακέ  των  5  mm και  γενικά  ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως, 
στερεώσεως  και  λειτουργίας  (εκτός  από  χωνευτή  κλεδαριά  και  χειρολαβές)  και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 5446.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν δέκα οκτώ    (118,00)
Α.Τ. ΣΤ.2
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -54.46.02) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους   
έως 23 cm
  Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και 
στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς  με  ξύλο  διαστάσεων  4x5x40  cm,  με  σκελετό  σταυρωτό  από  ξύλα 
"μισοχαρακτά" 4x5  cm ανά 15  cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε 
πλευρά  και  κόντρα  πλακέ  των  5  mm και  γενικά  ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως, 
στερεώσεως  και  λειτουργίας  (εκτός  από  χωνευτή  κλεδαριά  και  χειρολαβές)  και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 5446.2 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι τρία    (123,00)
Α.Τ. ΣΤ.3
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -54.86) Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές.   
  Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με 
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με 
προστατευτική  επάλειψη  των  επιφανειών  που  εφάπτονται  με  την  τοιχοποιΐα,  την 
στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ 
(ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας με προεξέχον 
τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία 
των 450  kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη 
σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Μονάδα μέτρησης : τρέχων μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 5446.1 100,00%
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Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα έξι και ογδόντα λεπτά   (16,80)
Α.Τ. ΣΤ.4
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -54.88) Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές.   
  Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 230 mm με 
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με 
προστατευτική επίστρωση των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα (πριν να 
τοποθετηθούν στην θέση τους) και στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα 
τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από 
την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και πλήρωση του 
διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με 
αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Μονάδα μέτρησης : τρέχων μέτρο (m)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 5446.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι Οκτώβριος   (28,00)
Α.Τ. ΣΤ.5
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -61.05) Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή   
πλευράς έως 160 mm   
  Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 
ειδικά  διανοιγόμενες  οπές  και  με  παρεμβολή  τμημάτων  ελασμάτων,  ή  με 
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
  Με  την  τιμή  του  παρόντος  άρθρου  τιμολογούνται  και  τα  ειδικά  εξαρτήματα 
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 
  Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 
  Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής.
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμο (kgr)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6104 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δύο και εβδομήντα λεπτά    (2,70)
Α.Τ. ΣΤ.6
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -61.30) Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής  
  Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσίδηρου  ή  διατομές  γαλβανισμένης  στραντζαριστής  λαμαρίνας,  ειδικές 
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
  Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμο (kgr)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6118 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τρία και δέκα λεπτά    (3,10)
Α.Τ. ΣΤ.7
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -61.31) Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος  
  Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με 
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος 
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από  το  δάπεδο  εργασίας,  από  απλές  στραντζαριστές  διατομές  γαλβανισμένου 
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, 
στρατζαριστές  διατομές,  βύσματα,  σύνδεσμοι  και  μικροϋλικά  καθώς  και  εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
  Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμο (kgr)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6118 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δύο και ογδόντα λεπτά    (2,80)
Α.Τ. ΣΤ.8
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -62.41) Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα  
  Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  κασσών  ανάρτησης  θυρόφυλλων  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  πλήρωσης  και  η  εργασία  πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας 
Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμο (kgr)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6239 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και είκοσι λεπτά    (6,20)
Α.Τ. ΣΤ.9
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -62.50) Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης  
  Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς 
φεγγίτες,  θυρίδες  ή  περσίδες,  ανοιγόμενες  ή  μη,  με  θυρόφυλλα  από  δύο  φύλλα 
λαμαρίνας  DKP, ελάχιστου πάχους 1,5  mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 
kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 
1,5  mm,  με  ελαστικά  παρεμβύσματα,  αντισκωριακή  προστασία  με  δύο  στρώσεις 
βερνικοχρώματος  συνθετικών  ρητινών,  με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των 
εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυρόφυλλου.
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6236 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια  (200,00)
Α.Τ. ΣΤ.10
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -62.61.01) Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες.   
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 
min
  Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm 
με  διάταξη  καπνοστεγανότητας  (π.χ.  από  θερμοδιογκούμενες  ταινίες),  θυρόφυλλο 
τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου 
πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 
kg/m3  με  συνδετικό  υλικό  αποτελούμενο  από  ορυκτές  κόλλες  (όχι  φαινολικές 
ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές  πυρασφαλείας  εξ  ολοκλήρου  από  χαλύβδινα  εξαρτήματα  με  ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό 
προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός 
θυρόφυλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
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  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα 
των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων 
της θύρας.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6236 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια ογδόντα  (280,00)
Α.Τ. ΣΤ.11
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -65.17.01) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα,   
ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου".
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6519 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ διακόσια  (200,00)
Α.Τ. ΣΤ.12
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -65.17.04) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με   
ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου".
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6522 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν ενενήντα  (190,00)
Α.Τ. ΣΤ.13
ΑΡΘΡΟ  (  NET     OIK  -65.17.06)  Υαλοστάσια  δίφυλλα,  με  το  ένα  ή  και  τα  δύο  φύλλα   
συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου".
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 6524 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα πέντε  (135,00)

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Α.Τ. Ζ.1
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -76.22.02) Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm   
(5 mm + μεμβράνη + 5 mm)
  Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή 
(clear  float)  και  μεμβράνη  πολυβινυλίου  ή  άλλου  υλικού,  οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και 
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σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7609.2 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα πέντε   (45,00)
Α.Τ. Ζ.2
ΑΡΘΡΟ (  OIK  -72.70.Ν2) Υαλοπίνακες από πολυκαρβονικά, διαφανή, φύλλα πάχους 4  mm  
  Υαλοπίνακες από πολυκαρβονικά φύλλα συμπαγή, διαφανή, πάχους 4mm, άθραυστα, με 
προστασία UV στην μία πλευρά, με φωτοδιαπερατότητα τουλάχιστο 80%, θερμομονωτικής 
ικανότητας, πυραντοχής και ηχομόνωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη, 
ενδεικτικού τύπου Monogal 1UV, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα 
ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου “Π” 
ή τύπου “Η”. 
  Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης,  στερέωσης,  με  όλα  τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον 
εξοπλισμό σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.
  Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
προς  έγκριση  10ετή  εγγύηση  όσο  αφορά  την  σταθερότητα  των  μηχανικών 
χαρακτηριστικών και την φωτοδιαπερατότητα του πολυκαρβονικού φύλλου.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7231 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ σαράντα οκτώ   (48,00)
Α.Τ. Ζ.3
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-77.15)  Προετοιμασία  επιχρισμένων  επιφανειών  τοίχων  για 
χρωματισμούς
  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
  Αποκατάσταση  της  επιφανείας  του  επιχρίσματος,  αφαίρεση  των  ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής 
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα 
αλκάλια.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7735 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ ένα και εβδομήντα λεπτά      (1,70)
Α.Τ. Ζ.4
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-77.54)  Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  ξυλίνων  επιφανειών  με  χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί 
τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών". 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7754 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ έξι και εβδομήντα λεπτά      (6,70)
Α.Τ. Ζ.5 
ΑΡΘΡΟ (  NET     OIK  -77.67.03) Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 ½ έως 3”  
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  Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 
Μονάδα μέτρησης : τρέχων μέτρο (μμ)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7767.6 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ τρία και σαράντα λεπτά    (3,40)
Α.Τ. Ζ.6
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-77.71.01)  Βερνικοχρωματισμοί  ξυλίνων  επιφανειών  με  ελαιόχρωμα 
αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου
  Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
  Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση  αλκυδικού  υποστρώματος  ή  υποστρώματος  δύο  συστατικών  και  διάστρωση 
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7771 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα και εβδομήντα λεπτά       (10,70)
Α.Τ. Ζ.7
ΑΡΘΡΟ  (ΝΕΤ  ΟΙΚ-77.80.01)  Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  χρώματα 
υδατικής  διασποράς,  ακρυλικής,  στυρενιοακρυλικής  ή  πολυβινυλικής  βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως
  Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  υδατικής  διασποράς  χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο  σπατουλάρισμα,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
  Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7785.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ εννέα        (9,00)
Α.Τ. Ζ.8  
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-77.84.02) Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς       ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού  
  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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7786.1 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δώδεκα και σαράντα λεπτά       (12,40)
Α.Τ. Ζ.9
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ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-77.91) Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος
  Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της 
επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7791 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ πέντε        (5,00)
Α.Τ. Ζ.10
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-78.05.05) Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 
12,5 mm
  Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού 
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται 
ιδιαιτέρως). 
  Συμπεριλαμβάνονται  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους 
τοποθετήσεως. 
  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται 
με την τιμή του άρθρου 78.05.13.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7809 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα έξι και ογδόντα λεπτά   (16,80)
Α.Τ. Ζ.11
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-78.34) Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
  Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες 
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε 
δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η  ρύθμιση  και  σταθεροποίηση  του  υπάρχοντος  σκελετού  ανάρτησης  για  την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 
αισθητικού αποτελέσματος 
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής
Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7809 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ είκοσι δύο και πενήντα λεπτά   (22,50)
Α.Τ. Ζ.12
ΑΡΘΡΟ (ΝΕΤ ΟΙΚ-79.55) Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
  Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα 
πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 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.
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Τιμολόγιο Μελέτης

Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικό μέτρο (m2)
Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 7934 100,00%
Τιμή εφαρμογής : ΕΥΡΩ δέκα τέσσερα   (14,00)

         Συντάχθηκε Θεωρήθηκε
        Ορχομενός 19-02-2016 Ορχομενός 19-02-2016

       Οι μελετητές O  πρ/νος Δ.Τ.Υ.

Γρηγόρης Ηλιόπουλος    Γιώργος Στάμου Βασίλης Τούντας
πολιτικός μηχανικός ηλεκ. μηχανικός Τ.Ε. πολιτικός μηχανικός
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