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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περι -
γράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι  οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλα-
µβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη Δηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις

ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών

µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο

κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυ -

σικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδι-

κούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µετα -

φορικών του µέσων.

1.1.2. Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφο-

ράς 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 µε-

ταφορικών 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 πλεονα-

ζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λα -

µβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους

δηµοπράτησης. 

Το κόστος  υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους,  των αποβλήτων από εκσκαφές,  κατασκευές  και  κατεδαφίσεις

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. σικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν

περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την

παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.1.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφα-

λιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορ-

τών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικο-

γενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έρ-

γων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης

φύσεως  προσωπικού  (εργατοτεχνικού όλων των  ειδικοτήτων  οδηγών και  χειριστών  οχηµάτων και  µηχανη-

µάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµε-

δαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προ -

βλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό ερ -

γαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
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1.1.5. Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ'  όσον

προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτρι-

βείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτι -

ριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λει-

τουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και

των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση

των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατα-

σκευές 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 ακόλου-

θες περιπτώσεις: 

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

(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρι -

νή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.1.6. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανή-

µατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7. Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των

απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων,  οι  δαπάνες  των µέτρων προστασίας  των όµορων κατασκευών των

χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κι -

νητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δα-

πάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους

(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8. Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών

τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί

έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόµισης  και  λειτουργίας  του κυρίου και  βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και

µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο

πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί

τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειρι -

στών, 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 καθυστε -

ρήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται)

και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα

για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10. Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν

προσωρινών αποθέσεων και εηαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην

των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται

ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]). 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις

προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντι-

κών όρων.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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1.1.11. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που

οφείλονται: 

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

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

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

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,

Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

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

(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτε -

χνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτη -

σης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα

του παρόντος Τιµολογίου 

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

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία

(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έρ-

γων κλπ.).

1.1.12. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των

εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορί-

ας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές 

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

στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται,  ήτοι  για την περίφραξη των ορυ-

γµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή

σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για

την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργα-

σιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.1.13. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τρι-

γωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτού-

νται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαι -

τείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφι-

στάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντο -

πισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχο -

ντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.1.14. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι

δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµε-

τρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµε -

τρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνο -

νται στη µελέτη. 

1.1.16. Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζονηονραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές

τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

 σελ. 4                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



1.1.17. Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην

περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και

των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.18. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται

κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19. Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έρ-

γου, 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 προ-

σωρινών κατασκευών και  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δα-

πέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20. Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρ-

σια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται  τοπικά από τις  εκτελούµενες  εργασίες,  Την αποκλειστική ευθύνη για την

πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των

εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους

βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βα-

ρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερηυστριοφόρων µηχανη-

µάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυου-

σών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22. Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοτα -

ξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή

διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από

ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες

εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (κατα-

βολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή

επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών,

σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23. Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών επι -

στρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς

και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργα-

σιών.

1.1.24. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε

οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή

προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.25. Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο

χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων

κ.λπ. 

1.1.26. Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία

και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµο-

πράτησης. 

1.1.27. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων

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

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει

την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι  τιµές  µονάδας  του  παρόντος  Τιµολογίου προσαυξάνονται  κατά  το  ποσοστό  Γενικών  Εξόδων (Γ.Ε.)  και

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν

να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή

υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί,

ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ.,

τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών,

όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες

διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

πάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών

εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προ-

βλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται

στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3)  Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων  εκτέλεσης  εργασιών

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότη-

τας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών

απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς

και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περι -

βαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχή-

µατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε

το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περι-

λαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύ -

µφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. (12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατο -

οικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτε -
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ταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη λη-

φθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνnρτηµένα έξοδα,  δηλαδή εξαρτώµενα από τη  χρονική διάρκεια  της  σύµβασης,  τα  οποία περιλα-

µβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των εγκατα-

στάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλει -

στικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται

υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες

για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο

αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση 

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

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

(7)  Μετρήσεων  γενικών  δεικτών  και  παραµέτρων  που  προβλέπονται  στους  εγκεκριµένους  περιβαλλοντικούς

όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχεί -

ρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς 
αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή
εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολο-
γίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

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

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

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

DN / 12
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όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου
(240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 
mm, µε βάση το λόγο: 

ΒN / 240

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

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

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

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 επιβε-

βαιώσει 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 ανω -

τέρω 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 Τι -

µολογίου

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. 

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 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 απο-
σαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μη-
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χανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλι-
σμού.

 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προη-
γουμένως 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 προωθη-
τών 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 στε -
ρέωσης (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 στε -
ρέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλεί -
ας.

 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).

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
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 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) γραμμι-

κών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρού-

μενες 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 ανω-

τέρω 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 εργα-

τοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφω-

μάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επι -

φάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου

κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από με -

ταλλική 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 θύ-

ρας

 σελ. 10                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



α) με κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 2,30

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με  υαλοπίνακες  που  καλύπτουν  περισσότερο  από  το  50%  του

ύψους κάσσας θύρας

α) με κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 1,90

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,30

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 2,60

3. Υαλοστάσια

α) με κάσα καδρόνι (ή ¼ πλίνθου) 1,00

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 1,40

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 1,80

δ) παραθύρων ρολλών 1,60

ε) σιδερένια 1,00

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

3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσε-
ων σιδηρού πλαισίου

2,60

6. Σιδερένιες θύρες:

α) με μιαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00

γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00

δ) με κινητά υαλοστάσια κατά τα λοιπά ως γ 1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά:

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά:

α) απλού ή σύνθετου σχεδίου 1,00

β) πολυσύνθετου σχεδίου 1,50

9. Θερμαντικά σώματα: 

Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει των πινάκων συντελε-
στών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια  στοιχεία  προελεύσεως,  σκληρότητας  και  χρώματος  μαρμάρων είναι  ενδεικτικά

κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοι -

τάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές

ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά,

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Για το λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαι -

τέρως τιμή “φατούρας” που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
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2. Οι  τιμές  για  την  πλήρη  εργασία  αναφέρονται  σε  μάρμαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκο,  εξαιρετικής  ποιότητας

(extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμα-

ρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή,

σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή

διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ’ αυτήν να προσθέσει την τιμή “φατούρας” που προβλέπεται

στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χα -

ρακτηριστικά του μαρμάρου.

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση

με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 :

Natural stone flooring and stair – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για δάπεδα και σκάλες – Απαιτήσεις και

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 : Natural stone cladding – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις

και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 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
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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

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

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

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα

άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με

το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του

άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις

εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση

χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τι-

μές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

2.2.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ) όπως αυτό καθορίζεται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται με την
Εγκύκλιο αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
θα γίνει απολογιστικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες ‘’Περί Δημοσίων
Έργων ‘’ διατάξεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τι -

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

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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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, εκ-
σκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογί -
ου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογι-
σμός 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 αναθε-
ώρησης (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 κυ-

ρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή

θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων δια -

φόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

Γ. Επισημαίνεται ότι, όπου στο παρόν τιμολόγιο αναφέρεται ο όρος ενδεικτικός τύπος, δεν αποτελεί δέσμευση συγκε-

κριμένου εταιρικού τύπου εξοπλισμού, αλλά αποσκοπεί στη δέσμευση του Αναδόχου ως προς τα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά (ποιότητα κατασκευής,  προδιαγραφές κλπ) του προτεινόμενου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός και  τα

εξαρτήματα, που θα προταθούν, θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον ισοδύναμα του ενδεικτικού τύπου. 
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1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ 1.Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α.Τ.:  1.Α.01

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων
κλπ χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112  100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτο-
ψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την
προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου
η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των
παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επι -
μέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,02

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.02

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-
κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2117  100%

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτο -
ψης μεγαλυτέρας των 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες
σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγ-
ματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά
την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,52

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.03

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.04.01 Eκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  χωρίς  τη  χρήση  μηχανικών  μέσων  σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122  100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως
έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο
χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζε -
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ται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των πα -
ρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επι-
μέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,52

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.04

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημι-
βραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124  100%

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 πλη -
ρώνεται 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 τε -
χνικών έργων"

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επι-
μέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 6,52

(Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.05

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%

Επίχωση  με  προϊόντα  εκσκαφών,  εκβραχισμών  ή  κατεδαφίσεων  διαμορφωμένων  χώρων  ή  τμημάτων  αυτών,  σε  μέση
απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm,
διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνι -
κών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος, ο οποίος σε αντίθετη πε-
ρίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.:  1.Α.06

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Πε-
ριλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτι -
ρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλή -
λων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,52

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.07

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171  100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,80

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.08

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.31.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων,  με την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172  100%

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων
επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την
φόρτωση.

Με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή,

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : ΕΞΙ

Α.Τ.:  1.Α.09

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177  100%
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Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά
παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια
με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Α.10

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκι-
νήτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178  100%

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση διτρόχου ή ελα-
φρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή μέχρι του ορίου που προ -
βλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης
πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη τεκμηρίωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m³ x 100 m) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ

Α.Τ.:  1.Α.11

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\21.03.02 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεω-
υφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 140 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.2  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα γεωυφάσματος των 200
gr/m². Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm.

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Α.12

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204  100%

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασί-
ας. 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 εργα-
λεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,52

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.13

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222  100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντι -
στηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Το -
πική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.:  1.Α.14

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.05 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2223  100%

Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και μεταφορά και συγκε-
ντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι
εργασίες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Α.15

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη
από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρι -
νών 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 σκυρο -
δέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου
αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
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ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 27,52

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.16

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη
από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρι -
νών 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 σκυρο -
δέματος με μηχανικά μέσα".

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια
των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά
μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων εώς ελαφρών).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή
του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Έργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 102,52

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.17

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνή-
θων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθ -
μη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλι-
σμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμα-
χισμός 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".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου
αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 52,52

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Α.18

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστι-
κού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθ -
μη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλι-
σμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμα-
χισμός 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".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση ελαφρού διατρητικού εξο-
πλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμο-
γή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 152,52

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.19

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνι-
κών αδιατάρακτης κοπής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226  100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθ -
μη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλι-
σμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμα-
χισμός 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".

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας, ελαχιστοποίηση της όχλη -
σης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατα -
σκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά προς καθαίρεση στοιχείου και οι επιτόπιες συνθήκες καθιστούν
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Έργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 15,03

 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.:  1.Α.20

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χω-
ρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236  100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου τύπου Μάλτας, πορ -
σελάνης,  μωσαϊκού,  κεραμικών,  σχιστολίθου κ.λπ.),  με  το  κονίαμα στρώσεως αυτών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη από το
εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.21

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238  100%

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

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.:  1.Α.22

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακε-
ραίων κεράμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241  100%

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

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : ΕΞΙ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Α.23

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμα-
ροκονιαμάτων, 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.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Α.24

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.30.08 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας
άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m²

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Δ  100%

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και
τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμε-
να ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του
ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m².

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Α.25

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.36.01 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m² έως 1,00 m²

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Α  100%

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος θυρών, παραθύρων κλπ,
σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των
παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για οπές επιφανείας 0,51 m² έως 1,00 m²

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ
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Α.Τ.:  1.Α.26

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.36.02 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 1,01 m² έως 1,50 m²

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Β  100%

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος θυρών, παραθύρων κλπ,
σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των
παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για οπές επιφανείας 1,01 m² έως 1,50 m²

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.27

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.36.04 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 2,01 m² έως 2,50 m²

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Δ  100%

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος θυρών, παραθύρων κλπ,
σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των
παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για οπές επιφανείας 2,01 m² έως 2,50 m²

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.28

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

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

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Α.29

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276  100%

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και
μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.30

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100%

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα ικριώματα και την συσ-
σώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοι-
χοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Α.31

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρ-
τωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,30

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.32

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303  100%

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-03-00-00 "Ικριώματα".
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσε -
ως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυ -
λείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη
κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων
ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανοιγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρί -
σεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη
κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδε -
χόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Α.33

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1  100%

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα ορι -
ζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυ-
σμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων
περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,60

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.34

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4104  100%

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με αργούς λίθους λατομείου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία
τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του ορύγματος, με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ.:  1.Α.35

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β22.30.88.01 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 2,50 m² και  έως 3,50 m² σε στοιχεία από
πλινθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Δ  100%

Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 2,50 m² και έως 3,50 m² σε στοιχεία από πλινθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπερι -
λαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊ -
όντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,25

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.36

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β22.30.88.02 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 3,50 m² και  έως 4,50 m² σε στοιχεία από
πλινθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Δ  100%

Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 3,50 m² και έως 4,50 m² σε στοιχεία από πλινθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπερι -
λαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊ -
όντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,50

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.37

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β22.36.88.01 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 2,50 m² και έως 3,50 m² σε στοιχεία από λιθο-
δομή, με οποιοδήποτε μέσο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α  100%

Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 2,50 m² και έως 3,50 m² σε στοιχεία από λιθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμ -
βάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων
αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,50

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.38
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Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β22.36.88.02 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 3,50 m² και έως 4,50 m² σε στοιχεία από λιθο-
δομή, με οποιοδήποτε μέσο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α  100%

Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 3,50 m² και έως 4,50 m² σε στοιχεία από λιθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμ -
βάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων
αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 91,00

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ

Α.Τ.:  1.Α.39

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β22.66.79.07 Αποξήλωση υλικών και εξοπλισμού πλατείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Στο τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών αποξήλωσης εξοπλισμού και
υλικών του παρόντος έργου.

Στο τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται επίσης κάθε δαπάνη για συγκέντρωση, φόρτωση, αποκομιδή, μεταφορά
και απόρριψη σε χώρους υποδεικνυόμενους από τις Αρχές όλων των προϊόντων εκσκαφών που θα χαρακτηρισθούν ακατάλ-
ληλα για χρήση ή δεν ενσωματωθούν στο έργο ή υποδειχθούν για αποκομιδή από την Επίβλεψη.

Τιμή κατ' αποκοπή (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

Α.Τ.:  1.Α.40

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β22.73.79.03 Καθαρισμός-αφαίρεση υλικού πλήρωσης αρμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαρισμός-αφαίρεση υλικού πλήρωσης αρμού που περιλαμβάνει: 

- Αφαίρεση του παλιού υλικού πλήρωσης του αρμού μόνο με μηχανικό τρόπο και όχι με χημικά ή καύση.

- Σχολαστικό καθάρισμα των επιφανειών.

- Εξομάλυνση των επιφανειών του αρμού με μηχανικό τρόπο (υδροαμμοβολή) και σφράγιση τυχόν κοιλοτήτων με επισκευα -
στικά κονιάματα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με την μελέτη και τις εντολές
της επίβλεψης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,37

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Α.41

Άρθρο:  ΟΔΟ Γ\Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121Β  100%

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της
επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης
πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροπο -
ποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής και η μεταφορά τους επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 η σταλία των μεταφορικών μέσων,

 η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλή-
λων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,22

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.42

Άρθρο:  ΟΔΟ Γ\Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α  100%

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη,
ώστε  να  αποκλείονται  αποξηλώσεις  έξω από τα  προβλεπόμενα  όρια  της  κοπής  και  να  προφυλάσσεται  το  παραμένον
οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε
έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,86

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Α.43

Άρθρο:  ΥΔΡ Γ\4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808 100%

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποια-
δήποτε απόσταση.
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Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά
την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησι-
μοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης
κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

 [*] = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης,
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,19

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ 1.Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-
 ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

Α.Τ.:  1.Β.01

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας  ή  πυργογερανού για  κατασκευές  από σκυρόδεμα κατηγορίας C
12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυρ-
γογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δα -
πάνη 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 πρόκει -

ται 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 σκυ-

ρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μετα-

φορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκρι -

μένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχεί-

ων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανο-

χές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δα-

πάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
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ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

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

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

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Β.02

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας  ή  πυργογερανού για  κατασκευές  από σκυρόδεμα κατηγορίας C
20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυρ-
γογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δα -
πάνη 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 πρόκει -

ται 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 σκυ-

ρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μετα-

φορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη,

κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχεί-

ων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανο-

χές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δα-

πάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

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

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

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

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 85,00

 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Β.03

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\32.01.07 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας  ή  πυργογερανού για  κατασκευές  από σκυρόδεμα κατηγορίας C
30/37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυρ-
γογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δα -
πάνη 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 πρόκει -

ται 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 σκυ-
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ρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μετα-

φορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη,

κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχεί-

ων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανο-

χές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δα-

πάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

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

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

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

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

Α.Τ.:  1.Β.04

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χω-
ρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατα -
σκευής 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".

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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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 πρόκει -

ται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων,

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινή-

των μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την

θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

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

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

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη,

κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχεί-

ων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανο-

χές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η πε-

ρισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

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

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

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

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Β.05

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504  100%

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m³, με 250 kg τσιμέντου ανά m³,
στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπε -
ριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o κα-
θαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κο -
νιόδεμα των 400 kg/m³ (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του
προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m³.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

Α.Τ.:  1.Β.06

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801  100%

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασί -
ας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κ.λπ., στοιχείων του καλουπιού και του
ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία
χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγη -
σης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρ -
φωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Β.07

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επι-
στέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμ-
φωνα 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-συναρ-
μολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Β.08

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων
κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο
δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρ-
μολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.:  1.Β.09

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841  100%

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυ-
λότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμ -
φανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Β.10

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-
01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυρο-
δέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυ-
τοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλ-
λονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων
(αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο,
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλι-
σμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επι -
μέτρηση των οπλισμών.

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

Ονομ.
διάμετρος

(mm)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

Ονομαστ.
Διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/μέτρο

(kg/m)

Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C

5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187

6,0      28,3 0,222

6,5   33,2 0,260

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 ανοιγμένα τα ακόλουθα:

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

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

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

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

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

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

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,95

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Β.11

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-
01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυρο-
δέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυ-
τοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλ-
λονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων
(αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο,
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλι-
σμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επι -
μέτρηση των οπλισμών.

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

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ονομ.
διάμετρος

(mm)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και δικτυώματα

Ονομαστ.
Διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/μέτρο

(kg/m)

Β500C Β500Α Β500C Β500Α Β500C

5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187

6,0      28,3 0,222

6,5   33,2 0,260

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
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14,0    154 1,21

16,0    201 1,58

18,0  254 2,00

20,0  314 2,47

22,0  380 2,98

25,0  491 3,85

28,0  616 4,83

32,0  804 6,31

40,0  1257 9,86

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

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

 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 απαι -
τηθούν (εργασία και υλικά).

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

Δομικά πλέγματα B500C.

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

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Β.12

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχεί -
ων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ

Α.Τ.:  1.Β.13

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β31.02.81.03 Γαρμπιλοδέματα των 300 kg τσιμέντου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208  100%

Γαρμπιλοδέματα των 300 kg τσιμέντου,  παντός είδους τμημάτων έργου,  σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 9
cm,  σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Πα -
ραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος),
η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 75,60

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Β.14

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β32.11.87.01 Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων διαστάσεων
(ελεύθερη τοποθέτηση) και πάχους 8 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%

Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων διαστάσεων (ελεύθερη τοποθέτηση) και πάχους 8 cm. 

Δηλαδή, υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

Α.Τ.:  1.Β.15

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β32.16.79.04 Ένεμα σταθερής σύνθεσης σε οποιοδήποτε στοιχείο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216  100%

Ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιϊας (λιθοδομές) με ενέματα από υδραυλική άσβεστο, για όλες τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται
αποκατάσταση της δομής και της συνεκτικότητας τμημάτων τοιχοποιίας. Για την σύνθεση του ενέματος θα χρησιμοποιηθεί
αργιλώδης ασβεστόλιθος, με βάση το bi calcic silicate b.

Η σύνθεση θα οριστικοποιηθεί από την επίβλεψη επί τόπου και μετά τις απαιτούμενες εργαστηριακές έρευνες που θα γίνουν
με τα έξοδα του αναδόχου και αφού εγκριθεί αρμοδίως, θα αποζημιωθεί με την παρούσα τιμή εφαρμογής.

Η σειρά των εργασιών των επεμβάσεων για την εφαρμογή του ενέματος στην λιθοδομή είναι η ακόλουθη :

1. Διανοίγονται τρύπες (και αν απαιτηθεί και μέσα στην περιοχή των ρωγμών) με χρήση εργαλείων απλής περιστροφής. Τα

σημεία διάνοιξης, οι αποστάσεις μεταξύ τους και η διάμετρος των οπών ή στα κέντρα των τετραγώνων του νοητού κα -

νάβου. Το βάθος της οπής κυμαίνεται από το μισο έως τα δύο τριτα του πάχους της τοιχοποιίας, ανάλογα με τον τύπο της

παρέμβασης (μονόπλευρη ή αμφίπλευρη).

2. Προκαταρκτικός καθαρισμός του δικτύου με εισαγωγή καθαρού νερού για απομάκρυνση σκόνης με σκοπό την αποτελε -

σματικότερη διείσδυση.

3. Τοποθετούνται οι σωληνίσκοι διαμέτρου 1 εκατ. περίπου σε απόσταση που εξαρτάται από την γεωμετρία των τοιχοποιιών

και στερεώνονται με τσιμεντοκονία.
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4. Ακολουθεί η διεξαγωγή των ενέσεων από κάτω προς τα πάνω. Όταν το ένεμα εμφανισθεί στον υπερκείμενο σωληνίσκο

διακόπτεται  η ένεση σφραγίζεται ο σωληνίσκος και επαναλαμβάνεται  η ένεση στην επόμενη θέση. Η διεξαγωγή των

ενέσεων γίνεται από ειδικευμένο σε αυτή την εργασία συνεργείο.

5. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αφαίρεση των σωληνίσκων και την πλήρωση των οπών με μίγμα ασβεστολιθικής κονίας

και λινέλαιου.

Τιμή ανά 100 kg νωπού παρασκευαζόμενου ενέματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 320,64

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.:  1.Β.16

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β35.05.79.02 Κατασκευή  στρώσεων από ελαφρό  κυψελωτό  κονιόδεμα  για  την  μόνωση  δω-
μάτων των 350kg/m3 ( αφορά τη πλάκα οροφής του γκαράζ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504  100%

Κατασκευή στρώσεων από ελαφρό κυψελωτό κονιόδεμα ενδεικτικού τύπου Betocel ή παρομοίου, βάρους των 350 kg τσι -
μέντου, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος),
o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης σε πάχος ίσο
προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη
χρόνου, του υπολοίπου πάχους. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 110,00

 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Β.17

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β38.18.81.01 Κατασκευή φαλτσογωνιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%

Κατασκευή φαλτσογωνιών στις επιφάνειες του σκυροδέματος με ξύλινους πηχίσκους διατομής ορθογωνικής, διαστάσεων
μέχρι 3 Χ 3 cm.

Οι παραπάνω πηχίσκοι θα είναι απολύτως ευθύγραμμοι, πλανισμένοι θα επαλειφθούν με ειδικό υλικό που εμποδίζει την
πρόσφυση του σκυροδέματος επάνω τους και επιτρέπει την εύκολη αποξήλωσή τους. Το παραπάνω υλικό θα είναι  άριστης
ποιότητας και της εγκρίσεως της επίβλεψης. Οι ξύλινοι πηχίσκοι θα τοποθετηθούν, πριν από τη διάστρωση του σκυροδέμα -
τος, σε οποιαδήποτε θέση, στάθμη ή τμήμα έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδέιξεις της Επίβλεψης. Η τιμή περιλαμ -
βάνει όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία μορφώσεως, πλανίσματος, τοποθετήσεως, επαλείψεως και
προσεκτικής αποξηλώσεως, ώστε οι εγκοπές, ποταμοί ή φαλτσογωνίες που θα δημιουργηθούν να είναι απολύτως άψογες.

Πηχίσκος που έχει χρησιμοποιηθεί  μία φορά, μόνο μετά την έγκριση της επίβλεψης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για μία
φορά ακόμη.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,63

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Β.18

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β38.21.79.25 Χημικά αγκύρια για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης ενδεικτικού τύπου Hilti, απο-
τελούμενα από χημική αμπούλα ενδεικτικού τύπου HVU με κοχλία αγκύρωσης με
εξωτερικό σπείρωμα ενδεικτικού τύπου HAS-E για μεγέθη αγκυρίου Μ16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Χημικά αγκύρια για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης ενδεικτικού τύπου Hilti, αποτελούμενα από χημική αμπούλα ενδεικτικού
τύπου HVU με κοχλία αγκύρωσης με εξωτερικό σπείρωμα ενδεικτικού τύπου HAS-E (ντίζες,κοχλίες,ροδέλες) για μεγέθη αγκυ-
ρίου Μ16 που αποτελούνται - περιλαμβάνουν:

α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης με περιστροφικό τρυπάνι,

β) τον καθαρισμό της τρύπας με πεπιεσμένο αέρα,

γ) την τοποθέτηση της χημικής αμπούλας ενδεικτικού τύπου HVU

δ) την τοποθέτηση του κοχλία αγκύρωσης με εξωτερικό σπείρωμα ενδεικτικού τύπου HAS-E

ε) το βίδωμα του κοχλία αγκύρωσης με ειδικό εργαλείο 

Δηλαδή, στην τιμή περιλαμβάνονται:

Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης.

Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών η εφαρμογή της εργασίας καθώς και 

α) κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο της  κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθμη από

το  έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας), 

β) κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαιτείται.

Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.

Τα ικριώματα και οποιαδήποτε μέσα ανύψωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Β.19

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β38.21.79.26 Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από  χάλυβα με νευρώσεις  S500s διαμέτρου
Φ12 mm και μήκους 450 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s διαμέτρου Φ12 mm και μήκους 450 mm, με διάμετρο
τρυπών πάκτωσης Φ14 mm που αποτελούνται - περιλαμβάνουν:

α) τη διάνοιξη της τρύπας αγκύρωσης με περιστροφικό τρυπάνι,

β) τον καθαρισμό της τρύπας με πεπιεσμένο αέρα,
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γ) την αγκύρωση  του  βλήτρου  με  εποξειδικό στόκο, μη συρρικνούμενο, ανθεκτικό στην υγρασία.

Δηλαδή, στην τιμή περιλαμβάνονται:

Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και
ασφάλεια  σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης.

Οι φθορές των υλικών και μικροϋικών η εφαρμογή της εργασίας καθώς και 

α) κάθε ιδιομορφία τοπικά ή  στο  σύνολο  της  κατασκευής   εντός  του  έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθμη

από  το  έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας),

β) κάθε μικροεργασία ή δαπάνη  έστω  και  μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά ( κόλλα κ.λπ ), καθώς και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του εξοπλισμού εάν απαι -
τείται.

Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές.

Τα ικριώματα και οποιαδήποτε μέσα ανύψωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,52

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Β.20

Άρθρο:  ΟΔΟ Γ\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2921  100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους
0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυ-
πους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επεν -
δεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρα -

σης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρι-

κά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή

πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η

αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 8,40

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Β.21

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Άρθρο:  ΥΔΡ Β\10.01.01 Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολο-
διαστολής

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370  100%

Διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών επί επιφανειών σκληρυνθέντος σκυροδέματος σε κάναβο και με πλάτος και βάθος που
προβλέπονται από την μελέτη με χρήση δισκοφόρου αρμοκόπτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-01 "Αρμοκοπές σε πλάκες
σκυροδέματος".

Περιλαμβάνεται η απασχόληση προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και η φθορά των δίσκων κοπής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) διανοιγομένου αρμού ή ψευδαρμού, χωρίς την δαπάνη προμηθείας και εφαρμογής των υλικώς
πληρώσεως.

Κοπή αρμών συστολοδιαστολής.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ
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ΟΜΑΔΑ 1.Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Α.Τ.:  1.Γ.01

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\42.11.01 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου χωρίς ορατές
όψεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4211  100%

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιων -
δήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00
"Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 57,50

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Γ.02

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\43.01.03 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08
m³ ασβέστου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4313  100%

Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παραγκω-
νίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου
μέχρι ύψους 1, 50 m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λι -
θόκτιστοι τοίχοι".

Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου. Για τοίχους υπογείου δυο
ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 85,00

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Γ.03

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\46.01.02 Οπτοπλινθοδομές  με  διακένους  τυποποιημένους  οπτοπλίνθους  6x9x19 cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1  100%

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 παραδι -
δόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,50

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Γ.04

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\46.02.03 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους
1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4642  100%

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού
όγκου  τους,  τυποποιημένων  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 ασβε-
στοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Γ.05

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και
ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο ερ-
γασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και
φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με
βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Γ.06

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%
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Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και
ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο ερ-
γασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και
φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με
βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,50

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Γ.07

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη
από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επι -
χρίσματα 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).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Γ.08

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή
άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμο -
λογείται 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 άρ -
θρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,60

 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.:  1.Γ.09

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή
άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμο -
λογείται 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 άρ -
θρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,80

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Γ.10

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή
άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμο -
λογείται 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 άρ -
θρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Γ.11

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE,
τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης
(πχ βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

Α.Τ. : 1.Γ.12

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β71.03.88.01 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, με έτοιμο προς χρήση κονίαμα
από φυσική  υδραυλική άσβεστο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101  100%

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατέργαστων όψεων λιθοδομών σε οποιοδήποτε ύψος με έτοιμο προς
χρήση κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο τύπου CALCE STORICA ή ισοδύναμου αυτού, το οποίο παρασκευάζεται
από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) και επιλεγμένα αδρανή μεγέθους κόκκου έως 1 mm και συμμορφώνεται με τα πρότυ-
πα κατά UNI EN 998-2, σχετικά με Μ15 (15MPa) κονιάματα τοιχοποιίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών της τοιχοδομής, το άνοιγμα, η
απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 εκατοστά από την επιφάνεια
του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν την έναρξη του αρμολογήματος, την πλήρωση με έτοιμο προς χρήση κονίαμα
τύπου CALCE STORICA ή ισοδύναμου αυτού,  η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός τα απαιτούμενα ικριώματα
και ότι άλλο απαιτείται.

Η εργασία εκτελείται επί τοίχων ή οροφών οιασδήποτε στάθμης από του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 37,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Γ.13

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β71.21.79.08 Τοπικές ή καθολικές Επισκευές - Αποκαταστάσεις αποκαλυμμένων οπλισμών με
σύστημα ετοίμων επισκευαστικών κονιαμάτων ενδεικτικού τύπου Betonfix RCA
της SINTECNO ή ισοδύναμο, ενός συστατικού, για στρώση πάχους έως 30 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  100%

Αποκατάσταση ζώνης επικάλυψης οπλισμού, πάχους έως 30 mm, με ειδικό σύστημα ετοίμου επισκευαστικού ινοπλισμένου
κονιάματος, ενδεικτικού τύπου Betonfix RCA της SINTECNO ή ισοδύναμο(που θα φέρει όμως σήμανση CΕ καλύπτοντας συ-
νάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-3 /Class R3), εφαρμοσμένο επί αποκαλυμμένων οπλισμών και επι -
φάνειας σκυροδέματος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά στοιχεία, σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών τμημάτων ενανθρακωμένου σκυροδέματος και απελευθέρωση οπλι-
σμών. Εξυγίανση επιφάνειας οπλισμών και υποστρώματος έναντι οξειδώσεων, δηλαδή απελευθέρωση της επιφάνειας από
φιλμ επιφανειακής οξείδωσης (σκουριά), δια χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, εργασίας εκτελεσμένης με επιμέλεια.

Β) Επιφανειακή προστασία χαλύβδινων οπλισμών, με  έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα ειδικής σύνθεσης που περιλαμβάνει
μόρια αναστολέα διάβρωσης επαφής, με δυνατότητα διάχυσης τοπικά, ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου Betonfix Kimifer
της SINTECNO ή ισοδύναμο (που θα φέρει όμως σήμανση CΕ καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα
ΕΝ 1504-7 /ZA.1), πάχους έως 2 mm., εφαρμοσμένο επί αποκαλυμμένων οπλισμών ως άνω, καθώς και της γειτνιάζουσας
επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρας από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τμήματα. Δηλαδή προεπάλειψη επί της επιφάνειας

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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των οπλισμών σε μία στρώση συνολικού πάχους 2 mm, τσιμεντοειδούς κονιάματος ενδεικτικού τύπου Betonfix Kimifer της
SINTECNO ή ισοδύναμο ως άνω, εργασίας εφαρμοσμένης απ' ευθείας επί της καθαρής πλέον επιφάνειας οπλισμού ως
στρώση προστασίας.

Γ)  Μετά την ωρίμανση της στρώσης, ακολουθεί καλή διαβροχή υποστρώματος μέχρι κορεσμού.

Δ) Άμεσα, μετά την εκτέλεση του βήματος (Γ), εφαρμογή ζώνης επικάλυψης οπλισμού ενδεικτικού πάχους έως 30 mm, με
έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Betonfix RCA της SINTECNO ή ισοδύναμο ως
ανωτέρω,  υψηλών αντοχών εκτελεσμένης δια μύστρου ή σπάτουλας, επί της διαβρεγμένης επιφάνειας του υποστρώματος
και της στρώσης ενδεικτικού τύπου Betonfix Kimifer της SINTECNO ή ισοδύναμης, που έχει ήδη προηγηθεί.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί τοίχων ή οροφών σε οποιασδήποτε στάθμη από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00
m, επιφάνειας καθοριζόμενης καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση
και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση,
λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m2 επιφάνειας ως άνω)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 82,00

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ

Α.Τ.:  1.Γ.14

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β71.21.88.11 Αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, έντονων ρηγματώσεων κ.λπ., με τσιμεντο-
κονίαμα, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  100%

Αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, έντονων ρηγματώσεων κ.λπ., με τσιμεντοκονίαμα, σύμφωνα με την υφιστάμενη κα-
τάσταση δηλαδή:

- Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων ή διεύρυνση των ρωγμών

- Επιμελής καθαρισμός με συρματόβουτσα και πεπιεσμένο αέρα της επιφάνειας, για την αφαίρεση της σκόνης

- Διαβροχή του υποστρώματος με πίεση

- Διάστρωση του κονιάματος σε τρεις (3) στρώσεις (σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή)

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των αποξηλωθέντων επιχρισμάτων

- Η εργασία αναφέρεται σε οποιοδήπτε ύψος εργασίας.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται όλες οι συνοδευτικές κατασκευές και εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη περαί -
ωση της εργασίας και παράδοση των επιφανειών των επιχρισμάτων καθαρές για τις επόμενες εργασίες.

(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,56

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.Γ.15

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β71.32.88.01 Επιχρίσματα με έτοιμο προς χρήση κονίαμα από φυσική  υδραυλική άσβεστο τύ-
που CALCE STORICA ή ισοδύναμου αυτού (εξωτερικά επιχρίσματα όψεων)
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131  100%

Επιχρίσματα με έτοιμο προς χρήση κονίαμα τύπου CALCE STORICA ή ισοδύναμου αυτού (εξωτερικά επιχρίσματα όψεων),
το οποίο παρασκευάζεται από  φυσική  υδραυλική άσβεστο  (NHL) και επιλεγμένα αδρανή μεγέθους κόκκου έως 1 mm και
συμμορφώνεται με τα πρότυπα κατά UNI EN 998-2, σχετικά με Μ15 (15MPa) κονιάματα τοιχοποιίας σε δύο στρώσεις ως
ακολούθως:

Πρώτη στρώση (πιτσιλιστή)   μέσου πάχους 5 mm .

Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) σε μέσο πάχος της στρώσης 15 mm

Η εργασία εκτελείται επί τοίχων ή οροφών οιασδήποτε στάθμης από του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ 1.Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ.:    1.Δ. 1 

(0802.07.01Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8           

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με
απόσταση σταλακτών 33cm

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με λαβύρινθο μακράς διαδρομής
και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύ -
στημα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας
κλπ) και  σύστημα αντιστράγγισης.  Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση και  εργασία πλήρους
εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η εργασία και τα αναλώσιμα υλι -
κά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Τιμή ανά
τρέχον μέτρο

 (1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                        (  1.05)

Α.Τ.:    1.Δ. 2 

(11.05.02.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6751.ΥΔΡ 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου,
με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές
και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των
αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η προ -
συναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοπο -
θέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09). Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:

(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη

μελέτη.

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών

εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί
σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου. Αναλόγως του απαιτούμενου βαθ-
μού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα
ακόλουθα επιμέρους άρθρα. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτι -
κών υπολογισμών του βάρους. Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν
διάτρηση ή στραντζάρισμα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg

(1 Kg)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ                                          (  2.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 3 
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(11.07.01.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6751.ΥΔΡ 

Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με
υλικό εποξειδικής βάσεως Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των
στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμο-
λόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών
υδραυλικών έργων".

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των στοιχείων κατά την
φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 5 μm εκάστη, θα
είναι διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται
μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας.

(1 Kg)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                                    (  0.12)

ΆΡΘΡΟ 1.Δ.4 

(11.08.01.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6751.ΥΔΡ 

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς
κίνδυνο διαβροχής.

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα
χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντι -
σκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην
βαφή σωληνώσεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του
σιδήρου δύο συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης

(1 Kg)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                                    (  0.17)

            Α.Τ.:    1.Δ. 5 

(11.15.06.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6620. 1.ΥΔΡ 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200
mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο.

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ)
με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χα -
λύβδινες ή χυτοσιδηρές.

Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια απο -
στράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και
αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχου-
ντην δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.

Προσημειωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δί-
κτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυ -
τη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του συστή -
ματος  (κανάλια,  εσχάρες,  πάσης  φύσεως  ειδικά  τεμάχια  απολήξεων  και  διακλαδώσεων,  σύστημα  "κλειδώματος"  της
εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των
πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαι -
τέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται)
καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών. Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθα -
ρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο
15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο
250 kN)

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο
400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600:
αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900:
αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ                        (  168.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 6 

(Ν12.10.91.1.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN110mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1401.1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρα-
κτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλού -
μενο δακτύλιο (μούφα). Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δα-

κτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού

με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.
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δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου οι στρώσεις έδρασης και εγκι-
βωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ                            (  4.44)

Α.Τ.:    1.Δ. 7 

(Ν12.10.91.2.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN 125 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1401.1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρα-
κτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλού -
μενο δακτύλιο (μούφα). Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δα-
κτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού
με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου οι στρώσεις έδρασης και εγκι-
βωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                            (  4.92)

Α.Τ.:    1.Δ. 8 

(Ν12.10.91.3.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1401.1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρα-
κτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλού -
μενο δακτύλιο (μούφα). Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 57



α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δα-
κτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού
με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου οι στρώσεις έδρασης και εγκι-
βωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                               (  8.16)

Α.Τ.:    1.Δ. 9 

(Ν12.10.92.4.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 2.ΥΔΡ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN 200 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1401.1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρα-
κτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλού -
μενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δα-
κτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού
με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου οι στρώσεις έδρασης και εγκι-
βωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                              (  10.80)

Α.Τ.:    1.Δ. 10 

(Ν12.10.93.5.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 3.ΥΔΡ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN 250mm

 σελ. 58                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1401.1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρα-
κτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλού -
μενο δακτύλιο (μούφα). Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δα-
κτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού
με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου οι στρώσεις έδρασης και εγκι-
βωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                         (  17.16)

Α.Τ.:    1.Δ. 11 

(Ν12.10.94.6.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 4.ΥΔΡ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41 DN 315 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1401.1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρα-
κτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Το  παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλού -
μενο δακτύλιο (μούφα). Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δα-
κτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού
με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

δ. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ε. Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου οι στρώσεις έδρασης και εγκι-
βωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                        (  26.52)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 59



Α.Τ.:    1.Δ. 12 

(12.11.02.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6620. 3.ΥΔΡ 

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώμα -
τος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης και έδρασης, προσωρινή αποθή -
κευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμε-
νης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγω -
γού με τα φρεάτια επίσκεψης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου η στρώση έδρασης από σκυ -
ρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωύφασμα που περιβάλλει το φίλτρο

και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ                                        (  9.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 13 

(Ν12.11.91.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6620. 1.ΥΔΡ 

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U, SDR 41, έως DN 125 mm

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώμα -
τος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης και έδρασης, προσωρινή αποθή -
κευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμε-
νης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι

συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου η στρώση έδρασης από σκυ -
ρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωύφασμα που περιβάλλει το φίλτρο
και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων. 

(1 Μ)

 σελ. 60                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ                                         (  7.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 14 

(12.13.01.03.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6620. 1.ΥΔΡ 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, ονομαστικής διαμέτρου D 75mm

Αγωγοί  υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),  συμπαγούς τοιχώματος,  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". Στην τιμή μο -
νάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC

της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιο -
γραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού,
καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμ -
βάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περι -
λαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία.

 (1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                (  2.60)

Α.Τ.:    1.Δ. 15 

(12.13.01.05.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6620. 1.ΥΔΡ 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, ονομαστικής διαμέτρου D 110mm

Αγωγοί  υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),  συμπαγούς τοιχώματος,  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". Στην τιμή μο -
νάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της
αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογρα -
φικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού,
καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή

αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου,
οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του πα-
ρόντος Τιμολογίου.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 61



Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                              (  5.50)

Α.Τ.:    1.Δ. 16 

(12.14.01.02.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6621. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπα -
γές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 40mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm Σωληνώσεις υπό
πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού
γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρί-
ζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμε -
τρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου
του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρω-
ματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required
Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστι -
κή πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγι -
στη τιμή SDR Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται
οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία ανα -
γράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δί -
κτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσε-
ων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξω -
τερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστι -
κών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαι -
τουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυ-
τών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με
εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμή-
ματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν πε -
ριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και
ονομαστική πίεση

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  3.40)

 σελ. 62                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Α.Τ.:    1.Δ. 17 

(12.14.01.03.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6621. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπα -
γές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10atm Σωληνώσεις υπό
πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού
γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρί-
ζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμε -
τρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου
του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρω-
ματικήςεξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κα -
τασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required
Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστι -
κή πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγι -
στη τιμή SDR Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται
οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία ανα -
γράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δί -
κτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσε-
ων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξω -
τερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστι -
κών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαι -
τουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυ-
τών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με
εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμή-
ματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν πε -
ριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και
ονομαστική πίεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  3.90)

Α.Τ.:    1.Δ. 18 

(12.14.01.04.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6621. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπα -
γές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 63



Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά πο -
σίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σω-
λήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με
την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης
-extrusion-,πολυστρωματικήςεξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). O αριθμός που χα-
ρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS:
Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN
12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συ-
σχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπα -
κούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σή-
μανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για
πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται
διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι
σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανι-
κών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαι -
τουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυ-
τών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με
εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμή-
ματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν πε -
ριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και
ονομαστική πίεση. 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            (  4.50)

Α.Τ.:    1.Δ. 19 

(12.14.01.05.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6621. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπα -
γές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 75 mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 atm.

 Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά πο -
σίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σω-
λήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με
την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης
-extrusion-,πολυστρωματικήςεξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). O αριθμός που χα-

 σελ. 64                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



ρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS:
Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN
12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συ-
σχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπα -
κούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σή-
μανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για
πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται
διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι
σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανι-
κών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαι -
τουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυ-
τών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με
εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμή-
ματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν πε -
ριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και
ονομαστική πίεση.

 (1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                              (  5.40)

Α.Τ.:    1.Δ. 20 

(12.14.01.06.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6621. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπα -
γές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 90mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10atm Σωληνώσεις υπό
πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού
γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρί-
ζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμε -
τρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου
του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,πολυστρω-
ματικήςεξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κα -
τασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required
Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστι -
κή πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγι -
στη τιμή SDR Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται
οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία ανα -
γράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δί -
κτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσε-
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ων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξω -
τερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών  χαρακτηρι -
στικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαι -
τουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυ-
τών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με
εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμή-
ματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν πε -
ριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και
ονομαστική πίεση .

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  7.40)

Α.Τ.:    1.Δ. 21 

(12.36.01.01.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με σωλήνες σε κουλούρες, με τυπο-
ποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την
πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 40mm.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομη -
μένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμε-
τράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                    (  0.70)

Α.Τ.:    1.Δ. 22 

(1236.01.04.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με σωλήνες σε κουλούρες, με τυπο-
ποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την
πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 75 mm.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομη -
μένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμε-
τράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                                (  1.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 23 

(12.36.01.05.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με σωλήνες σε κουλούρες, με τυπο-
ποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την
πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομη -
μένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμε-
τράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω            

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                (  1.50)

Α.Τ.:    1.Δ. 24 

(1236.01.06.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με σωλήνες σε κουλούρες, με τυπο-
ποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την
πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 110mm

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομη -
μένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμε-
τράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω.

 (1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ                                          (  2.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 25 

(12.36.01.09.ΥΔΡ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6711. 1.ΥΔΡ 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με σωλήνες σε κουλούρες, με τυπο-
ποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την
πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 160 mm.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομη -
μένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμε-
τράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω.

 (1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            (  4.40)

Α.Τ.:    1.Δ. 26 
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(Ν38.72.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3872. 

Ισοδυναμικό πλέγμα τύπου δάριγκ, για την επίτευξη ισοδυναμικής προστασίας το οποίο θα συνδεθεί τουλάχιστον σε τέσσε-
ρα σημεία με την ταινία της θεμελιακής γείωσης, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης,
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, με τα υλικά και μικροϋλικά, πλήρως εγκατεστημένο

(1 M2)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                        (  15.85)

Α.Τ.:    1.Δ. 27 

(60.10.80.05.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 52.ΗΛΜ 

Πίλλαρ οδοφωτισμού τριάντα αναχωρήσεων Στεγανάμεταλλικάκιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθ -
μού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την με -
λέτη και την ΕΤΕΠ05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή
5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και
εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση επο-
ξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη
κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του
έργου 

η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε
στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.

Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.

Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη
αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών
διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την εί -
σοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς δια -
κόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προ -
βλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυ -
χνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή καραβοχελώνα και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτί -
ου).

η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας Τιμή ανά
τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων.

 (1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ         ( 3,750.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 28 

(60.10.85.01.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 2548.ΟΔΟ 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό  πλέγμα
Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων στεγανό κάλυμμα από μπακλαβω-
τή λαμαρίνα εδραζόμενο σε

μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη

μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή

στρώση εποξειδικής βαφής)

η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών δια-
στάσεων (Μ)x(Π)

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ                                      (  60.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 29 

(Ν60.10.85.92.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 2548.ΟΔΟ 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60 cm

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό  πλέγμα
Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων στεγανό κάλυμμα από μπακλαβω-
τή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού
εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ)x(Π)

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ                             (  120.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 30 

(Ν60.10.85.93.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 2548.ΟΔΟ 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 80x80 cm

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό  πλέγμα
Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων στεγανό κάλυμμα από μπακλαβω-
τή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού
εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών δια-
στάσεων (Μ)x(Π)

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ                            (  140.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 31 

(Ν60.10.85.94.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 2548.ΟΔΟ 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 100x100 cm

Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό  πλέγμα
Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων στεγανό κάλυμμα από μπακλαβω-
τή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού
εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ)x(Π)

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ                            (  180.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 32 

(60.20.40.21.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm

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 αγω-
γού 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 γη του ηλεκτροδίου
λόγω βραχώδους εδάφους. 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ                             (  120.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 33 

(Ν65.10.25.79.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 58.ΗΛΜ 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 160 kVA

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) τριφασικού εναλασσομένου ρεύμα-
τος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, με κινητήρα Diesel, πλήρους με την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής.
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του Η/Ζ με τον πίνακα μεταγωγής και τη
αποθήκη καυσίμων καθώς και οι σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων. Τα Η/Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής
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τεκμηρίωσης (τεχνικά εγχειρίδια, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και συ -
ντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ                         ( 20,000.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 34 

(Ν65.10.50.93.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 86.ΗΛΜ 

Μετασχηματιστής ξηρού τύπου 630 kVA 20/0,4 kV

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση μετασχηματιστού, ξηρού τύπου, τάσεως πρωτεύοντος 15/20 kV και δευτε -
ρεύοντος 400/230 V, πλήρους, περιλαμβανομένων των τροχιών κυλίσεώς του, των σιδηροδοκών στηρίξεως, των ακροκαλω-
δίων και παντός μικροϋλικού, καθώς των δοκιμών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Τιμή ανά τεμάχιο

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ                 ( 14,000.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 35 

(65.80.40.01.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 34.ΗΛΜ 

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm πάχους λαμαρίνας 1,0mm

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα
τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            (  12.50)

Α.Τ.:    1.Δ. 36 

(65.80.40.03.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 34.ΗΛΜ 

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 300 mm πάχους λαμαρίνας 1,0mm

Εσχάρεςκαλωδίων,βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα
τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ                                 (  23.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 37 

(65.80.40.04.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 34.ΗΛΜ 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 400 mm πάχους λαμαρίνας 1,0mm

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα
τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ                                 (  32.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 38 

(Ν65.80.40.118.ΗΛΜ) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 34.ΗΛΜ 

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 600 mm πάχους λαμαρίνας 1,0mm

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, με όλα
τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ                                (  48.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 39 

(8036.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 3,65 ΜΜ και διαμ. 2 ½ INS, δηλα-
δή σιδηροσωλήνας και κάθε είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερέωσης σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ,
και μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                           (  40.90)

Α.Τ.:    1.Δ. 40 

(8036.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς, (πράσινη ετικέτα), πάχους 4.05 ΜΜ και διαμ. 3 INS, δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερέωσης σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και
μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                     (  55.27)

Α.Τ.:    1.Δ. 41 

(8036.9) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 4,50 ΜΜ και διαμ. 4 INS, δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερέωσης σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και
μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης.
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(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                    (  73.88)

Α.Τ.:    1.Δ. 42 

(Ν8041.61.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων υγρού και αερίου, συστήματος VRV, κατά ΕΝ 12735-1 και σύμφωνος με τις απαιτή -
σεις PED 97/23 σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τη μόνωση και την προστασία της
μόνωσης (αν απαιτείται), το καλώδιο ενδοεπικοινωνίας αυτοματισμού, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης,
υλικά στερέωσης και συγκόλλησης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά , στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση
και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                       (  28.60)

Α.Τ.:    1.Δ. 43 

(Ν8042.65.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE), 3ης γενιάς, κατάλληλος για δίκτυα πόσιμου νερού, πίεσης λειτουργίας 6 ATM,
διαμέτρου 20 ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                               (  7.86)

Α.Τ.:    1.Δ. 44 

(Ν8042.65.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE), 3ης γενιάς, κατάλληλος για δίκτυα πόσιμου νερού, πίεσης λειτουργίας 6 ATM,
διαμέτρου 25 ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                              (  9.83)

Α.Τ.:    1.Δ. 45 

(Ν8042.65.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE), 3ης γενιάς, κατάλληλος για δίκτυα πόσιμου νερού, πίεσης λειτουργίας 6 ATM,
διαμέτρου 32 ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                            (  11.79)

Α.Τ.:    1.Δ. 46 

(Ν8042.65.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
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Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE), 3ης γενιάς, κατάλληλος για δίκτυα πόσιμου νερού, πίεσης λειτουργίας 6 ATM,
διαμέτρου 40 ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ (5%)                             (  12.05)

Α.Τ.:    1.Δ. 47 

(Ν8042.65.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE), 3ης γενιάς, κατάλληλος για δίκτυα πόσιμου νερού, πίεσης λειτουργίας 6 ATM,
διαμέτρου 50 ΜΜ, πλήρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ. και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                            (  12.63)

Α.Τ.:    1.Δ. 48 

(Ν8042.93.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικόςσωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου έως 25 ΜΜ, με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, πλή-
ρως τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τε -
μάχια κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και
η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  8.90)

Α.Τ.:    1.Δ. 49 

(Ν8042.93.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικόςσωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 40 ΜΜ, με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, πλήρως το -
ποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια
κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η ερ -
γασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                            (  12.82)

Α.Τ.:    1.Δ. 50 

(Ν8042.93.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικόςσωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 50 ΜΜ, με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, πλήρως το -
ποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια
κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η ερ -
γασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                         (  13.25)
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Α.Τ.:    1.Δ. 51 

(Ν8042.93.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικόςσωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 75 ΜΜ, με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, πλήρως το -
ποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια
κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η ερ -
γασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                         (  18.33)

Α.Τ.:    1.Δ. 52 

(Ν8042.93.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πλαστικόςσωλήνας αποχέτευσης, από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 100 ΜΜ, με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, πλήρως
τοποθετημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια
κάθε σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές, κλπ), τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα και η ερ -
γασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                    (  24.20)

Α.Τ.:    1.Δ. 53 

(Ν8043.31.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου  (PE-X),  διαμέτρου 16χ2mm κατάλληλος  για  ενδοδαπέδια τοποθέτηση και  τροφοδότηση ειδών
υγιεινής, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την πλήρη τοποθέτηση και τα ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης εισόδου - εξόδου
προς τα όργανα διακοπής και το δίκτυο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών καθώς και εργασία για την
τοποθέτηση, σύνδεση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο προστατευτικός σωλήνας σπιράλ, εντός του οποίου οδεύει ο σω -
λήνας.

 (1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                                (  6.53)

Α.Τ.:    1.Δ. 54 

(Ν8045.11.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 160 ΜΜ, με δύο ή τρεις τάπες, πλήρως τοποθετημένος εντός υπάρχοντος
φρεατίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων
υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                      (  92.62)

Α.Τ.:    1.Δ. 55 

(Ν8045.11.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 315 ΜΜ, με δύο ή τρεις τάπες, πλήρως τοποθετημένος εντός υπάρχοντος
φρεατίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων
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υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ (6%)                 (  170.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 56 

(Ν8046.19.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Σιφώνι συλλογής ομβρίων βεράντας, με σχάρα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως
τοποθετημένο και συνδεδεμένο μετά των μικροϋλικών καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                     (  55.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 57 

(Ν8046.19.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Απορροή ομβρίων δώματος, κατακόρυφης ή οριζόντιας σύνδεσης, από ενισχυμένο πολυεστέρα, με φλάντζα στεγανότητας
και ανοξείδωτο πλέγμα - σχάρα, διαμέτρου εξόδου έως DN125, πλήρως τοποθετημένη και συνδεδεμένη μετά των μικροϋλι-
κών καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ          (  144.35)

Α.Τ.:    1.Δ. 58 

(Ν8046.25.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ8

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, με κόφτρα οσμών, με λαιμό και εσχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων Φ40-50ΜΜ και εξόδου έως
75ΜΜ, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, μετά των
μικροϋλικών καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                       (  51.35)

Α.Τ.:    1.Δ. 59 

(Ν8054.11.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου έως 125 ΜΜ, κατάλληλο για το είδος του σωλήνα στο
οποίο τοποθετείται, πλήρες, με τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ                                   (  17.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 60 

(Ν8054.32.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Ακροστόμιο καθαρισμού, δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN OUT), από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ανοξείδωτο βιδωτό κάλυμ-
μα, διαμέτρου 100mm, πλήρως τοποθετημένο, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης.
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(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                (  204.20)

Α.Τ.:    1.Δ. 61 

(8061.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές), από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 μέχρι 0,8 ΜΜ, συμπεριλαμβανομένων των
υλικών συγκόλλησης, στερέωσης και κάθε φύσης εργασία για πλήρη λειτουργία.

(1 Μ2

 Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                           (  40.80)

Α.Τ.:    1.Δ. 62 

(Ν8066.21.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης, με βάνες διακοπής, διαστάσεων φρεατίου 60χ60χ60cm σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και
δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα, με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθ-
μένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου και οι βάνες διακοπής.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ            (  413.39)

Α.Τ.:    1.Δ. 63 

(Ν8066.21.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης - άρδευσης, με βάνα 3/4" και ελαστικό σωλήνα, διαστάσεων φρεατίου 40χ50cm, βάθους έως
50cm σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες
ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα, με κατάλληλο χαλύβδινο
οπλισμό, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση
των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου, η βάνα διακοπής και ο ελαστικός σωλήνας 

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ            (  251.62)

Α.Τ.:    1.Δ. 64 

(Ν8066.21.3.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης - άρδευσης, με βάνα και ηλεκτροβάνα ποτίσματος 1", διαστάσεων φρεατίου 40χ50cm, βάθους
έως 50 cm σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα, με κατάλληλο χαλύ -
βδινο οπλισμό, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και απο -
κόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου, η βάνα και η ηλεκτροβάνα ποτίσματος.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ         (  349.53)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:    1.Δ. 65 

(Ν8066.21.4.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο προστασίας μετρητού ύδρευσης, διαστάσεων 30χ40cm, βάθους έως 50 cm σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις
Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και
δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα, με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθ-
μένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών.
Ο μετρητής νερού δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του φρεατίου

 (1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            (  149.25)

Α.Τ.:    1.Δ. 66 

(Ν8066.24.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 20x20cm, βάθος έως 0,5Μ,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημι -
βραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό,
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος
ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρι -
κών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμ-
βάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση
λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                       (  68.78)

Α.Τ.:    1.Δ. 67 

(Ν8066.24.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 40x40cm, βάθος έως 0,5Μ,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημι -
βραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό,
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος
ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρι -
κών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμ-
βάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση
λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (8%)                   (  209.08)

Α.Τ.:    1.Δ. 68 

(Ν8066.24.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 60x60cm, βάθος έως 0,5Μ,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημι -
βραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό,
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος
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ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρι -
κών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμ-
βάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση
λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ             (  318.95)

Α.Τ.:    1.Δ. 69 

(Ν8066.24.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 50x60cm, βάθος έως 1,0Μ,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημι -
βραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό,
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος
ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρι -
κών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμ-
βάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρφωση
λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ         (  385.73)

Α.Τ.:    1.Δ. 70 

(Ν8066.24.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 60x60cm, βάθος έως 1,0Μ,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημι -
βραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό,
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος
ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρι -
κών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή
του (διαμόρφωση λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ         (  398.58)

Α.Τ.:    1.Δ. 71 

(Ν8066.24.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 100x100cm, βάθος έως
1,0Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες
ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο
οπλισμό, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160 mm τομής ημικυκλικής και
σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή πε -
ριλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρ -
φωση λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 79



(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ (2%)         (  572.02)

Α.Τ.:    1.Δ. 72 

(Ν8066.24.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 100x100cm, βάθος έως
1,5Μ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες
ή ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο
οπλισμό, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και
σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή πε -
ριλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή του (διαμόρ -
φωση λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ               (  730.77)

Α.Τ.:    1.Δ. 73 

(Ν8066.24.9) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 100x100cm, βάθος έως 2Μ,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημι -
βραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα με κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό,
τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC Φ160mm τομής ημικυκλικής και σχήματος
ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρι -
κών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής για τη στήριξή
του (διαμόρφωση λαιμού, δακτύλιος στήριξης, κλπ).

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ              (  890.19)

Α.Τ.:    1.Δ. 74 

(Ν8067.91.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 

Δεξαμενή  συλλογής  για  άντληση  ακαθάρτων  νερών,  διαστάσεων  περίπου  80x80x120cm  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου με οπλισμένο σκυ -
ρόδεμα, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξα-
γωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης το χυτοσιδηρό
κάλυμμα του φρεατίου και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ       (  473.51)

Α.Τ.:    1.Δ. 75 

(Ν8067.91.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 3213.ΟΙΚ 
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Δεξαμενή συλλογής για  άντληση ακαθάρτων νερών,  διαστάσεων περίπου 100x100x120cm δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου με οπλισμένο σκυ -
ρόδεμα, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600Kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξα-
γωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης το χυτοσιδηρό
κάλυμμα του φρεατίου και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ        (  535.11)

Α.Τ.:    1.Δ. 76 

(Ν8077.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 17 

Ελαιοσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο, κατάλληλος για τοποθέτηση εντός πάγκου πλήρης, με κάθε απαιτούμενο υλικό και μι-
κροϋλικό, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάστα -
ση, σύνδεση προς το δίκτυο οχετών και αερισμού και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                ( 1,070.92)

Α.Τ.:    1.Δ. 77 

(Ν8099.81.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7 

Διακλαδωτήρας ψυκτικού ρευστού κλιματιστικών μονάδων τύπου VRV, μίας εισόδου και δύο εξόδων, πλήρως τοποθετημένος

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               (  126.35)

Α.Τ.:    1.Δ. 78 

(Ν8128.31.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Μετρητής παροχής ύδατος, για σύνδεση σωλήνα διαμέτρου έως 25mm κατάλληλος για κρύα και ζεστά νερά χρήσης, πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μετρητής και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                (  113.96)

Α.Τ.:    1.Δ. 79 

(Ν8128.31.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Μετρητής παροχής ύδατος, για σύνδεση σωλήνα διαμέτρου 32 mm κατάλληλος για κρύα και ζεστά νερά χρήσης, πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μετρητής και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (2%)                  (  116.02)

Α.Τ.:    1.Δ. 80 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Ν8128.31.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Μετρητής παροχής ύδατος, για σύνδεση σωλήνα διαμέτρου 40 mm κατάλληλος για κρύα και ζεστά νερά χρήσης, πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μετρητής και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                   (  208.85)

Α.Τ.:    1.Δ. 81 

(Ν8128.31.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Μετρητής παροχής ύδατος, για σύνδεση σωλήνα διαμέτρου 50 mm κατάλληλος για κρύα και ζεστά νερά χρήσης, πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μετρητής και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ          (  333.16)

Α.Τ.:    1.Δ. 82 

(Ν8130.11.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου μέχρι 10 CM, πλήρως τοποθετημένη..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                            (  11.37)

Α.Τ.:    1.Δ. 83 

(8131.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Βαλβίδαδιακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, διαμέτρου 1/2 INS, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία για την πλήρη εγκατάσταση..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                          (  16.81)

Α.Τ.:    1.Δ. 84 

(8141.3.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 INS, δηλαδή,
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                         (  70.31)

Α.Τ.:    1.Δ. 85 

(Ν8141.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13          

Αναμικτική ηλεκτρονική μπαταρία με ρεύμα τύπου Ceraplus ή ισοδύναμο αυτού, με λειτουργία ρεύματος 200V, με ενσω-
ματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητήρα, εύκαμπτους σωλήνες G23/8”, σύστημα τοποθέτησης Easy fix, ρυθμι-
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στή ροής 4,7lt/λεπτό, αναμικτική λαβή στην δεξιά πλευρά, χρωμέ. Με τεχνολογία που δεν επιτρέπει στο νερό να έρχεται
σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη του ρουξουνιού. Με περιοριστή ροής για παροχή 1,7 lt/λεπτό. Στην τιμή εκτός από την
προμήθεια και μεταφορά συμπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και λειτουργί-
ας.

 (1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ           (  323.69)

Α.Τ.:    1.Δ. 86 

(Ν8151.11.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη τύπου  Connect Space WC pack ή ισοδύναμο αυτού

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη τύπου  Connect Space ή ισοδύναμο αυτού, ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, με
δοχείο πλύσης με πατητό μηχανισμό 2 λειτουργιών παροχής πυθμένα και απλό κάθισμα λεκάνης. Στην τιμή εκτός από
την προμήθεια και μεταφορά συμπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επιτόπου και η εργασία πλή-
ρους εγκατάστασης και σύνδεσης στομίωνΛεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου,
χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης στομίων.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ               (  290.13)

Α.Τ.:    1.Δ. 87 

(Ν8151.12.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.E.A. από πορσελάνη, με τον μηχανισμό πλύσης και το ανατομικό κάθισμα βαρέως τύπου, πλή-
ρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών, μικροϋλικών
και ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και στήριξης και της εργασίας πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοσης σε λει -
τουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ             (  490.13)

Α.Τ.:    1.Δ. 88 

(Ν8151.91.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, ανακλεινόμενη με χαρτοθήκη τοποθετούμενη δίπλα στη λεκάνη, πλήρης, σύμ-
φωνα με την Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και
εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ            (  176.71)

Α.Τ.:    1.Δ. 89 

(Ν8151.92.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, σταθερή τοποθετούμενη δίπλα στο νιπτήρα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους
εγκατάστασης.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ               (  126.71)

Α.Τ.:    1.Δ. 90 

(Ν8160.19.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Νιπτήρας πορσελάνης 50χ43 τύπου Eurovit ή ισοδύναμο αυτού. Στην τιμή εκτός από την προμήθεια και μεταφορά συ-
μπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επιτόπου και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης
στομίωνΝιπτήρας πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 42Χ56 CM, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με
αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 11/4 INS, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρο -
ϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                  (  205.99)

Α.Τ.:    1.Δ. 91 

(Ν8160.19.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Νιπτήρας πορσελάνης 55χ38 τύπου Connect σε σχεδιασμό Cube  ή ισοδύναμο αυτού, ελεύθερης τοποθέτησης.

Στην τιμή εκτός από την προμήθεια και μεταφορά συμπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επιτόπου και η
εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης στομίων

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ           (  237.24)

Α.Τ.:    1.Δ. 92 

(Ν8160.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Νιπτήρας για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με σιφώνι, τα
υλικά και μικροϋλικά (χαλκοσωλήνες, ρακόρ, κλπ) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ            (  321.54)

Α.Τ.:    1.Δ. 93 

(8165.1.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 17 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 CM, μίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, μήκους
έως 1,2 Μ, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχείλισης και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά
γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης για λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ           (  199.42)

Α.Τ.:    1.Δ. 94 

(8166.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο, μιας σκάφης, με όλα τα εξαρτήματα, υλικά συγκόλλησης,
σύνδεσης και στήριξης και την εργασία εγκατάστασης και προσαρμογής στο δίκτυο αποχέτευσης.
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(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                      (  25.87)

Α.Τ.:    1.Δ. 95 

(8168.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΜΜ μπιζουτέ, διαστ. 42Χ60 CM, δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερες κοχλίες με κομβία χρωμέ,
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                       (  36.21)

Α.Τ.:    1.Δ. 96 

(Ν8168.12.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Ανακλινόμενος καθρέπτης χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, πάχους 5 ΜΜ, διαστάσεων 75χ60 CM, με εξαρτήματα από ανοξείδωτο
χάλυβα ή ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα, δηλαδή καθρέπτης και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (1%)            (  291.01)

Α.Τ.:    1.Δ. 97 

(8171.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστ. 7,5χ15 CM, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοπο -
θέτησης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (6%)                         (  15.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 98 

(8174.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Δοχείο ρευστού σάπωνα, επιχρωμιωμένο, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης και
παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (6%)                        (  46.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 99 

(8175.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Άγκιστρο (γάντζος) ανάρτησης, από πορσελάνη, εντοιχισμένο, διπλό, με τα μικροϋλικά στερέωσης και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                         (  13.26)

Α.Τ.:    1.Δ. 100 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Ν8176.22.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Δοχείο απορριμμάτων WC, μεταλλικό πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (6%)                       (  58.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 101 

(Ν8176.23.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με το δοχείο (πιγκάλ) πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                       (  42.65)

Α.Τ.:    1.Δ. 102 

(8178.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, απλή, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                               (  8.53)

Α.Τ.:    1.Δ. 103 

(8201.1.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός, γόμωσης 6 KG, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα ανάρτησής του στον τοίχο,
πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                      (  37.79)

Α.Τ.:    1.Δ. 104 

(Ν8202.21.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γόμωσης 5 KG, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα ανάρτησής
του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                      (  69.69)

Α.Τ.:    1.Δ. 105 

(Ν8204.71.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστικό ερμάριο, τροφοδοτούμενο από το δίκτυο ύδρευσης, με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 3/4" και μήκους 15m, με
ακροφύσιο (αυλίσκο) και κρουνό 3/4" με μια βάνα αποκοπής, κορμό, ημισύνδεσμο και διπλωτήρα, πλήρης, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολόγησης,
βαφής με κόκκινο χρώμα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης.
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(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ           (  386.84)

Α.Τ.:    1.Δ. 106 

(Ν8205.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19 

Σύστημα τοπικής κατάσβεσης με αερόλυμα (aerosol), ικανότητας 2,0 έως 3,0 Kg που περιλαμβάνει κατάλληλο αριθμό γεννη -
τριών aerosol, το σύστημα απελευθέρωσης του αερίου στους προστατευόμενους χώρους και κάθε υλικό ή δαπάνη, σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προ-
σκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουρ -
γία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (5%)             ( 1,706.05)

Α.Τ.:    1.Δ. 107 

(Ν8205.42.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19 

Αυτόνομο σύστημα κατάσβεσης, με κατασβεστικό υλικό Wet Chemical, αριθμού φιαλών 1, όγκου 9 λίτρων, ενεργοποιούμενο
από θερμικούς ανιχνευτές σταθερού ορίου τηκτού, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών (φιάλες, κατασβεστικό υλικό, ακροφύσια, σωληνώσεις, κλπ),
μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΟΓΔΟΝΤΑ  ΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ         ( 1,983.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 108 

(Ν8218.22.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21 

Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή ομβρίων, παροχής εκάστης αντλίας 3 Μ3/Η & μανομετρικού 6 ΜΣΥ,
με την σωλήνωση κατάθλιψης και την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και την κατάδυση, πλήρες, που περιλαμβάνει
δύο αντλίες εκ των οποίων η μία είναι εφεδρική της άλλης, ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας, ελέγχου και αυτοματισμού, φλοτε-
ροδιακόπτες, βαλβίδα αντεπιστροφής, το σύστημα ALARM ανώτερης στάθμης και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά,
σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάστα-
ση, σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ       ( 1,945.26)

Α.Τ.:    1.Δ. 109 

(Ν8218.22.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21 

Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή ομβρίων, παροχής εκάστης αντλίας 5 Μ3/Η & μανομετρικού 6 ΜΣΥ,
με την σωλήνωση κατάθλιψης και την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και την κατάδυση, πλήρες, που περιλαμβάνει
δύο αντλίες εκ των οποίων η μία είναι εφεδρική της άλλης, ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας, ελέγχου και αυτοματισμού, φλοτε-
ροδιακόπτες, βαλβίδα αντεπιστροφής, το σύστημα ALARM ανώτερης στάθμης και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά,
σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάστα-
ση, σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ   ( 2,175.26)

Α.Τ.:    1.Δ. 110 

(Ν8218.22.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21 

Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή ομβρίων, παροχής εκάστης αντλίας 10 Μ3/Η & μανομετρικού 5 ΜΣΥ,
με την σωλήνωση κατάθλιψης και την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και την κατάδυση, πλήρες, που περιλαμβάνει
δύο αντλίες εκ των οποίων η μία είναι εφεδρική της άλλης, ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας, ελέγχου και αυτοματισμού, φλοτε-
ροδιακόπτες, βαλβίδα αντεπιστροφής, το σύστημα ALARM ανώτερης στάθμης και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά,
σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάστα-
ση, σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                   ( 2,405.26)

Α.Τ.:    1.Δ. 111 

(Ν8218.31.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21 

Μονάδα αυτόματης απομάκρυνσης αποβλήτων, ενδεικτικού τύπου Drain lift KH-32 ή ισοδύναμου με ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής και φίλτρο ενεργού άνθρακα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δη-
λαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (6%)           (  825.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 112 

(Ν8218.32.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21 

Μονάδα αυτόματης απομάκρυνσης αποβλήτων, ενδεικτικού τύπου Drain lift XSF ή ισοδύναμου με ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής και φίλτρο ενεργού άνθρακα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δη-
λαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο αποχέτευσης και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ             ( 1,393.42)

Α.Τ.:    1.Δ. 113 

(8256.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 l, ισχύος 2000 W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ΑΤΜ, εφοδιασμένος με
όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης, όπως και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κα -
νονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. Περιλαμβάνονται οι
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (6%)             (  139.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 114 
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(Ν8256.2.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 25 l, ισχύος 2500 W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ΑΤΜ, εφοδιασμένος με
όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης, όπως και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κα -
νονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. Περιλαμβάνονται οι
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ             (  158.48)

Α.Τ.:    1.Δ. 115 

(Ν8256.3.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 40 l, ισχύος 3000 W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ΑΤΜ, εφοδιασμένος με
όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης, όπως και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κα -
νονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. Περιλαμβάνονται οι
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ              (  163.73)

Α.Τ.:    1.Δ. 116 

(8256.5.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l, ισχύος 4000 W, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ΑΤΜ, εφοδιασμένος με
όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης, όπως και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κα -
νονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του, υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. Περιλαμβάνονται οι
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ         (  194.17)

Α.Τ.:    1.Δ. 117 

(Ν8448.61.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 6221. 

Προκατασκευασμένο μεταλλικό ερμάριο τοποθέτησης τοπικών συλλεκτών ύδρευσης (ζεύγους κρύου και ζεστού νερού), κα-
ταλλήλων διαστάσεων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, με κάλυμμα ιδίου
υλικού τοποθετημένο επί του ερμαρίου με 4 κοχλίες, με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις τρύπες για την είσοδο και την έξοδο
των σωληνώσεων, με τα μικροϋλικά και τον χρωματισμό με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερ -
νικοχρώματος, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία εντοίχισης ή στερέωσής του στον τοίχο με πα-
κτωμένα σιδερένια ελάσματα μέχρι πλήρης και κανονικής

λειτουργίας.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ                         (  162.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 118 

(8537.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, Θηλυκωτός ή φλαν -
τζωτός, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Aμερικάνικους Κανονισμούς.

Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσης ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα δια -
χωρισμού και ρύθμισης της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψης ή απόρριψης αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδη-
ρο και τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης και στεγάνωσης και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης.

(1 KG)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                               (  8.71)

Α.Τ.:    1.Δ. 119 

(Ν8544.4.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 

Στόμιο απαγωγής αέρα, τύπου δισκοβαλβίδας (disk valves), οροφήςαπό αλουμίνιο, διαμέτρου 125 mm, βαμμένο ηλεκτροστα -
τικά σε απόχρωση της επιλογής της επίβλεψης, με το δακτύλιο στερέωσης στον αεραγωγό, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επι
τόπου καθώς και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                       (  28.81)

Α.Τ.:    1.Δ. 120 

(Ν8547.6.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 

Στόμιο επιστροφής ή απόρριψης αέρα, από αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό μεταλλικό πλέγμα,
διαμέτρου έως Φ150 mm πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μι -
κροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                     (  35.43)

Α.Τ.:    1.Δ. 121 

(Ν8548.22.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 

Διάφραγμα πυρκαγιάς (Fire Damper), ηλεκτροκίνητο, συνδεδεμένο με τον πίνακα πυρανίχνευσης μέσω μηχανισμού εντολών
(control module) ή μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου (monitor module), επιφανείας έως 0.3 M2 σύμφωνο με τα πρότυ -
πα BS EN 15650, 1366-2 και 13501-3, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ανοίγματα αερισμού χώρων ή μέσα σε αεραγωγό, με
δυνατότητα αφαίρεσης του κινητήρα όταν δεχθεί εντολή από τον πίνακα πυρανίχνευσης ώστε να απελευθερωθεί το ελατήριο
ενεργοποιητή και να κλείσει ο αποσβεστήρας, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης,
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ           (  614.13)

Α.Τ.:    1.Δ. 122 

(Ν8558.12.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37 

Αυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split - unit), για ψύξη και θέρμανση, ολικής ψυκτικής απόδοσης
6 kW με την επίτοιχη εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, το χειριστήριο, τα καλώδια σύνδεσης των δύο μονάδων
με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τους αυτοματισμούς του συγκροτήματος, τις βάσεις στήριξης των μονάδων και κάθε απαι -
τούμενο υλικό ή δαπάνη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμή -
θεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..
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(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   ( 1,393.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 123 

(Ν8558.17.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, δαπέδου, οροφής ή επίτοιχη, λειτουργίας με ψυκτικό
ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος έως 2,0 KW με το φορητό ασύρματο χειριστήριο, συμβατή με την εξω -
τερική μονάδα του συστήματος, πλήρης σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προ-
μήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδε -
σης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ           (  881.84)

Α.Τ.:    1.Δ. 124 

(Ν8558.17.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, δαπέδου, οροφής ή επίτοιχη, λειτουργίας με ψυκτικό
ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος έως 2,5 KW με το φορητό ασύρματο χειριστήριο, συμβατή με την εξω -
τερική μονάδα του συστήματος, πλήρης σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προ-
μήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδε -
σης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ      (  934.34)

Α.Τ.:    1.Δ. 125 

(Ν8558.17.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, δαπέδου, οροφής ή επίτοιχη, λειτουργίας με ψυκτικό
ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος έως 3,4 KW με το φορητό ασύρματο χειριστήριο, συμβατή με την εξω -
τερική μονάδα του συστήματος, πλήρης σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προ-
μήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδε -
σης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ          (  986.84)

Α.Τ.:    1.Δ. 126 

(Ν8558.17.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, δαπέδου, οροφής ή επίτοιχη, λειτουργίας με ψυκτικό
ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος έως 4,2 KW με το φορητό ασύρματο χειριστήριο, συμβατή με την εξω -
τερική μονάδα του συστήματος, πλήρης σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προ-
μήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδε -
σης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ            ( 1,039.34)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:    1.Δ. 127 

(Ν8558.17.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, δαπέδου, οροφής ή επίτοιχη, λειτουργίας με ψυκτικό
ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος έως 6,0 KW με το φορητό ασύρματο χειριστήριο, συμβατή με την εξω -
τερική μονάδα του συστήματος, πλήρης σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προ-
μήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδε -
σης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ             ( 1,091.84)

Α.Τ.:    1.Δ. 128 

(Ν8558.19.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 

Αντλία θερμότητας πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-410A, ψυκτι -
κής ικανότητας έως 5,3 KW πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως συνεργα -
ζόμενη με τις εσωτερικές μονάδες του συστήματος και με το κεντρικό σύστημα ελέγχου του κλιματισμού, δηλαδή προμήθεια
υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επι τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αντικραδασμική μεταλλική βάση στήριξης
της μονάδας 

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ         ( 1,811.19)

Α.Τ.:    1.Δ. 129 

(Ν8558.19.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 

Αντλία θερμότητας πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV, τεχνολογίας inverter, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-410A, ψυκτι -
κής ικανότητας έως 8,5 KW πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρως συνεργα -
ζόμενη με τις εσωτερικές μονάδες του συστήματος και με το κεντρικό σύστημα ελέγχου του κλιματισμού, δηλαδή προμήθεια
υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επι τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αντικραδασμική μεταλλική βάση στήριξης
της μονάδας 

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ    ( 2,929.92)

Α.Τ.:    1.Δ. 130 

(Ν8559.51.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 

Ανεμιστήρας εξαερισμού χώρου WC, με ενσωματωμένο στόμιο αναρρόφησης αέρα, λειτουργίας ελεγχόμενης από ανιχνευτή
παρουσίας χώρου, ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης διακοπής παροχής και περσίδα βαρύτητας, παροχής έως 250 Μ3/Η
συνοδευόμενος από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ.), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδο -
ση σε λειτουργία. στην τιμή περιλαμβάνεται και η βάση στήριξης του ανεμιστήρα.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                   (  160.12)
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Α.Τ.:    1.Δ. 131 

(Ν8559.52.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 

Ανεμιστήρας αξονικός,  τοίχου,  με περσίδες βαρύτητας,  ελεγχόμενης  λειτουργίας από θερμοστάτη χώρου, παροχής 2800
Μ3/Η συνοδευόμενος από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ.), πλήρης, σύμφωνα με την Τε -
χνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για
παράδοση σε λειτουργία. στην τιμή περιλαμβάνεται και η βάση στήριξης του ανεμιστήρα.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ              (  390.63)

Α.Τ.:    1.Δ. 132 

(Ν8603.27.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου και 2 αναχωρήσεων, με τα ανάλογα όργα-
να διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακόπτες), τα στηρίγματα και όλα τα απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς, τάπες, συ -
στολικά, τερματικά συλλεκτών, κλπ), πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δί-
κτυα, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                        (  61.85)

Α.Τ.:    1.Δ. 133 

(Ν8603.27.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου και 3 αναχωρήσεων, με τα ανάλογα όργα-
να διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακόπτες), τα στηρίγματα και όλα τα απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς, τάπες, συ -
στολικά, τερματικά συλλεκτών, κλπ), πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δί-
κτυα, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                       (  81.76)

Α.Τ.:    1.Δ. 134 

(Ν8603.27.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου και 4 αναχωρήσεων, με τα ανάλογα όργα-
να διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακόπτες), τα στηρίγματα και όλα τα απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς, τάπες, συ -
στολικά, τερματικά συλλεκτών, κλπ), πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δί-
κτυα, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                          (  90.66)

Α.Τ.:    1.Δ. 135 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Ν8603.27.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου και 5 αναχωρήσεων, με τα ανάλογα όργα-
να διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακόπτες), τα στηρίγματα και όλα τα απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς, τάπες, συ -
στολικά, τερματικά συλλεκτών, κλπ), πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δί-
κτυα, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                      (  106.91)

Α.Τ.:    1.Δ. 136 

(Ν8603.27.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11 

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και θέρμανσης, μίας εισόδου και 7 αναχωρήσεων, με τα ανάλογα όργα-
να διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακόπτες), τα στηρίγματα και όλα τα απαιτούμενα υλικά (ρακόρ, μαστούς, τάπες, συ -
στολικά, τερματικά συλλεκτών, κλπ), πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δί-
κτυα, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ              (  141.30)

Α.Τ.:    1.Δ. 137 

(8732.1.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 16 MM, δηλαδή, σωλήνας με τα απαραί -
τητα ευθεία ή καμπύλα προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                               (  3.98)

Α.Τ.:    1.Δ. 138 

(8732.2.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 16 ΜΜ, δηλαδή, σωλήνας με τα απα-
ραίτητα προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                               (  3.96)

Α.Τ.:    1.Δ. 139 

(Ν8733.21.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, άκαμπτος ευθύγραμμος, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύ -
που CONDUR, διαμέτρου 16 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή, σω -
λήνας με τα απαραίτητα ευθύ ή καμπύλα προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                            (  4.63)
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Α.Τ.:    1.Δ. 140 

(Ν8733.22.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ), βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, εν-
δεικτικού τύπου CONFLEX, διαμέτρου 16 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης,
δηλαδή, σωλήνας με τα απαραίτητα ευθύ ή καμπύλα προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στε -
ρέωσης.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                            (  4.38)

Α.Τ.:    1.Δ. 141 

(8735.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41 

Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, διαμέτρου 70 ΜΜ, δηλαδή κουτί και μικροϋλικά (γύψος, κατράμι, πίσ-
σα, κανάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια και τάπες) στον τόπο του έργου και
εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                               (  3.89)

Α.Τ.:    1.Δ. 142 

(Ν8735.20.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41 

Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, για σωλήνα βαρέως τύπου, διαστάσεων 62χ62χ34 mm, δηλαδή κουτί
και μικροϋλικά (γύψος, κατράμι, πίσσα, κανάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια
και τάπες) στον τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                              (  5.21)

Α.Τ.:    1.Δ. 143 

(8757.2.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 70 mm², δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι,
βίδες, γύψος κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία για την τοποθέτηση με στηρίγματα ή μονωτήρες.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                              (  10.39)

Α.Τ.:    1.Δ. 144 

(8757.2.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 120 mm², δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι,
βίδες, γύψος κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία για την τοποθέτηση με στηρίγματα ή μονωτήρες.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                          (  16.47)

Α.Τ.:    1.Δ. 145 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Ν8769.122.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου ΝΗΧCΗ FE 180/Ε90, ελεύθερο καπνού και αλογόνων, ανθεκτικό στη φωτιά, με διατήρηση κυκλώματος του -
λάχιστον για 180 min, διατομής 2χ1,5 mm², δηλαδή καλώδιο, υλικά σύνδεσης και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργα-
σία τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                              (  9.21)

Α.Τ.:    1.Δ. 146 

(8773.3.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 3χ1,5 mm², δηλαδή αγω-
γός, υλικά σύνδεσης και επισήμανσης (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.)
και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λει -
τουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                                (  2.51)

Α.Τ.:    1.Δ. 147 

(8773.3.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 3χ2,5 mm², δηλαδή αγω-
γός, υλικά σύνδεσης και επισήμανσης (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.)
και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λει -
τουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                               (  3.20)

Α.Τ.:    1.Δ. 148 

(8774.1.10) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ70 mm², δηλαδή προμήθεια, προσκόμι -
ση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδι -
κά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                          (  16.61)

Α.Τ.:    1.Δ. 149 

(8774.1.12) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1x120 mm², δηλαδή προμήθεια, προ -
σκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

 σελ. 96                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                    (  24.16)

Α.Τ.:    1.Δ. 150 

(8774.1.13) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ150 mm², δηλαδή προμήθεια, προ-
σκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                       (  28.58)

Α.Τ.:    1.Δ. 151 

(8774.1.15) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ240 mm², δηλαδή προμήθεια, προ-
σκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                       (  41.73)

Α.Τ.:    1.Δ. 152 

(8774.3.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3χ4 mm², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιο-
δήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα
της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                                (  6.86)

Α.Τ.:    1.Δ. 153 

(8774.3.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3χ6 mm², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιο-
δήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα
της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                               (  8.36)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:    1.Δ. 154 

(8774.4.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3χ70+35
mm², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία
διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του
(μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λει -
τουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                       (  46.40)

Α.Τ.:    1.Δ. 155 

(8774.4.9) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή  εντοιχισμένο,  τριπολικό,  με  ουδέτερο  μειωμένης  διατομής,  διατομής
3χ240+120 MM², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τα -
κάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου
και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ               (  126.34)

Α.Τ.:    1.Δ. 156 

(8774.6.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5χ4 mm², δηλαδή προμήθεια, προσκόμι -
ση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδι -
κά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                              (  9.35)

Α.Τ.:    1.Δ. 157 

(8774.6.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5χ6 mm², δηλαδή προμήθεια, προσκόμι -
ση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδι -
κά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                            (  11.43)

 σελ. 98                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Α.Τ.:    1.Δ. 158 

(8774.6.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5χ10 mm², δηλαδή προμήθεια, προ-
σκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                         (  13.81)

Α.Τ.:    1.Δ. 159 

(Ν8774.6.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5χ16 mm², δηλαδή προμήθεια, προ-
σκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ                                  (  19.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 160 

(Ν8774.6.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5χ25 mm², δηλαδή προμήθεια, προ-
σκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτή -
ματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                    (  24.87)

Α.Τ.:    1.Δ. 161 

(Ν8780.61.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο 20 ΚV τύπου N2ΧSY με θερμοπλαστική μόνωση, μονοπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής
1x70 mm², πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά στο
τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ                                 (  31.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 162 

(Ν8797.21.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 48 
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Καλώδιο τύπου A-2Y(L)2Y διατομής 4χ2χ0,8mm2 δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοπο-
θέτησης, διακλαδώσεων, δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                              (  5.79)

Α.Τ.:    1.Δ. 163 

(Ν8797.81.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 

Καλώδιο συστήματος ασφαλείας, διατομής 4x0,22+2χ0,5mm2 πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγρα -
φές της μελέτης, δηλαδή καλώδιο και μικροϋλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης, δοκιμών και παράδοση σε λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                               (  3.21)

Α.Τ.:    1.Δ. 164 

(8801.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός μονοπολικός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμι -
ση, εγκατάσταση και σύνδεση..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (6%)                             (  4.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 165 

(8801.1.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ, δηλαδή προμήθεια, προ -
σκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                              (  5.83)

Α.Τ.:    1.Δ. 166 

(Ν8811.11.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, απλός μονοπολικός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
διακόπτου και μικροϋλικων (γύψος, καννάβι, μίνιον, κλπ.)

εγκατάσταση και σύνδεση..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                         (  13.43)

Α.Τ.:    1.Δ. 167 

(8826.3.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16Α, με το κουτί, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και
σύνδεση, παραδομένος σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (4%)                               (  9.04)

Α.Τ.:    1.Δ. 168 

(8827.3.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16 Α, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ρευματοδότη και μικροϋλικών,
εγκατάσταση και σύνδεση..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                         (  13.90)

Α.Τ.:    1.Δ. 169 

(Ν8834.12.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης τριφασικός, στεγανός (IP44), βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες (3Ph+N+PE) κατά IEC 309-1/309-2, έντασης
16Α/400V/50Hz, με το κουτί τοποθέτησης, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλα -
δή προμήθεια ρευματοδότη και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε
λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (8%)                        (  28.08)

Α.Τ.:    1.Δ. 170 

(Ν8837.21.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Γείωση με ένα ηλεκτρόδιο επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου 16mm & μήκους 1,5m Το ηλεκτρόδιο

συνδέεται με τον αγωγό γείωσης με κολάρα χάλκινα επικασσιτερωμένα. Το άνω άκρο του ηλεκτροδίου θα βρίσκεται σε
βάθος 40cm από την επιφάνεια του εδάφους και περιβάλλεται από τυποποιημένο φρεάτιο με χυτοσιδηρό κάλυμμα, πλήρως
τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια ηλεκτροδίου, φρεατίου, και λοιπών υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργα-
σία εκσκαφών, τοποθέτησης, σύνδεσης, μετρήσεων και πλήρους κατασκευής της γείωσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ              (  181.41)

Α.Τ.:    1.Δ. 171 

(Ν8840.51.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.-2.70B πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:    1.Δ. 172 

(Ν8840.51.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.-2.39B πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               (  520.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 173 

(Ν8840.52.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΓΕΝ.ΠΙΝ.-ΚΟΙΝ πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την
Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων
(όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ),
με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες κα-
λωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλε -
κτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και ερ -
γασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και
σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                  (  803.68)

Α.Τ.:    1.Δ. 174 

(Ν8840.52.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.ΥΠΟΣΤ πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι -
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ          (  693.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 175 

(Ν8840.52.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1.ΚΟΙΝ-1 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
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διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ          (  693.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 176 

(Ν8840.52.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1.ΚΟΙΝ-2 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  571.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 177 

(Ν8840.52.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1.ΚΟΙΝ-3 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  571.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 178 

(Ν8840.52.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.30 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
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εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 179 

(Ν8840.52.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.31-32 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 180 

(Ν8840.52.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.35-36 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 181 

(Ν8840.52.9) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.37-38 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)
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Α.Τ.:    1.Δ. 182 

(Ν8840.52.10) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.39 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               (  520.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 183 

(Ν8840.52.11) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.46 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 184 

(Ν8840.52.12) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.47-48 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  795.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 185 

(Ν8840.52.13) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
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Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.53 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 186 

(Ν8840.52.14) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.54 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  795.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 187 

(Ν8840.52.15) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.55 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 188 

(Ν8840.52.16) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.56 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 189 

(Ν8840.52.17) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.33 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 190 

(Ν8840.52.18) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.34 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ              (  540.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 191 

(Ν8840.52.19) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.61 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  795.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 192 

(Ν8840.52.20) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.70Β πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι -
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 193 

(Ν8840.52.21) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.49-50 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 194 

(Ν8840.52.22) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.51-52 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 195 

(Ν8840.52.23) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
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Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.59-60-64-65 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων,
την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων
(όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ),
με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες κα-
λωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλε -
κτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και ερ -
γασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και
σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                  ( 1,030.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 196 

(Ν8840.52.24) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ-1.57-58 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  795.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 197 

(Ν8840.53.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π0.ΚΟΙΝ-1 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                     ( 1,007.68)

Α.Τ.:    1.Δ. 198 

(Ν8840.53.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.Ο.ΚΟΙΝ-3 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε-
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ            ( 1,160.68)

Α.Τ.:    1.Δ. 199 

(Ν8840.53.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.66-67 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 200 

(Ν8840.53.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.68-69 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 201 

(Ν8840.53.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.55 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 202 

(Ν8840.53.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.56 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 203 

(Ν8840.53.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.33 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 204 

(Ν8840.53.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.34 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 205 

(Ν8840.53.9) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
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Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.30 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 206 

(Ν8840.53.10) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.31-32 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ       ( 1,132.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 207 

(Ν8840.53.11) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.09-10 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 208 

(Ν8840.53.12) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.11-12 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 209 

(Ν8840.53.13) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.13-14 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 210 

(Ν8840.53.14) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.22-23 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 211 

(Ν8840.53.15) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.24-25 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 212 

(Ν8840.53.16) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.06-07 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 213 

(Ν8840.53.17) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.04-05 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 214 

(Ν8840.53.18) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.08 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 215 

(Ν8840.53.19) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
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Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.21 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 216 

(Ν8840.53.20) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.26 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 217 

(Ν8840.53.21) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.27 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 218 

(Ν8840.53.22) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.28 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 219 

(Ν8840.53.23) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.15-16 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 220 

(Ν8840.53.24) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.17-18 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 221 

(Ν8840.53.25) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.19-20 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 222 

(Ν8840.53.26) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.44 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 223 

(Ν8840.53.27) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.45 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 224 

(Ν8840.53.28) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.46 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 225 

(Ν8840.53.29) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.40-41 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 226 

(Ν8840.53.30) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.42-43 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 227 

(Ν8840.53.31) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.47-48 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 228 

(Ν8840.53.32) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.49-50 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 229 

(Ν8840.53.33) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.51-52 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 230 

(Ν8840.53.34) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.53 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 231 

(Ν8840.53.35) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.54 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 232 

(Ν8840.53.36) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.63 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 233 

(Ν8840.53.37) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.02-03 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 234 

(Ν8840.53.38) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.39 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 235 

(Ν8840.53.39) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

 σελ. 120                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.61 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                  ( 1,030.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 236 

(Ν8840.53.40) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.59-65 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                  ( 1,030.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 237 

(Ν8840.53.41) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.35-36 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 238 

(Ν8840.53.42) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.0.37-38 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 239 

(Ν8840.54.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.66 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 240 

(Ν8840.54.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.55 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 241 

(Ν8840.54.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.56 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 242 

(Ν8840.54.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.33 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 243 

(Ν8840.54.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.34 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 244 

(Ν8840.54.6) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.30 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 245 

(Ν8840.54.7) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 123



Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.32 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 246 

(Ν8840.54.8) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.31 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 247 

(Ν8840.54.9) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.46 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 248 

(Ν8840.54.10) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.48 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 249 

(Ν8840.54.11) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.44 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 250 

(Ν8840.54.12) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.45 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 251 

(Ν8840.54.13) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.47 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 125



Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 252 

(Ν8840.54.14) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.40 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 253 

(Ν8840.54.15) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.42 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 254 

(Ν8840.54.16) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.41 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 255 

(Ν8840.54.17) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

 σελ. 126                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.43 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 256 

(Ν8840.54.18) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.53 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 257 

(Ν8840.54.19) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.54 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 258 

(Ν8840.54.20) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.02-03 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε-
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 259 

(Ν8840.54.21) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.61 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 260 

(Ν8840.54.22) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.36 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 261 

(Ν8840.54.23) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.38 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

 σελ. 128                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 262 

(Ν8840.54.24) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.35 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 263 

(Ν8840.54.25) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.37 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  489.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 264 

(Ν8840.54.26) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.49 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 265 

(Ν8840.54.27) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.50 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 266 

(Ν8840.54.28) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.51 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 267 

(Ν8840.54.29) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.52 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            ( 1,203.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 268 

(Ν8840.54.30) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.57 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  795.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 269 

(Ν8840.54.31) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.58 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (  795.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 270 

(Ν8840.54.32) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.59-65 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε-
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                  ( 1,030.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 271 

(Ν8840.54.33) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.63 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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 Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 272 

(Ν8840.54.34) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.67 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 273 

(Ν8840.54.35) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.68 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 274 

(Ν8840.54.36) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+1.69 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 275 

(Ν8840.55.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
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Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΚ.+2.01 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνι-
κή Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ               ( 1,101.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 276 

(Ν8840.56.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΓΕΝ.ΠΙΝ-1 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ   ( 6,487.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 277 

(Ν8840.56.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΓΕΝ.ΠΙΝ-2 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τε -
χνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ   ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΞΗΝΤΑ  ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ       ( 5,467.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 278 

(Ν8840.56.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.ΠΧ.1 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
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κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΠΤΑ  ΚΑΙ  ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ         ( 2,407.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 279 

(Ν8840.56.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π.ΠΧ.2 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική
Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως δια -
κόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα
απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλω -
διώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρι-
κού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύν-
δεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ      ( 1,489.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 280 

(Ν8841.24.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης αποτελούμενος από προκατασκευασμένα - τυποποιημένα πεδία στα οποία θα εγκαταστα -
θούν οι επιμέρους πίνακες (ΓΠΧΤ, ΓΠΧΤΕ, ΓΠΧΤU) και περιλαμβάνει όλους τους αυτόματους διακόπτες ισχύος, την αντικε-
ραυνική προστασία, τα όργανα ελέγχου και μετρήσεων, τούς ζυγούς, τα τυποποιημένα μπλοκ διανομής, τις μετώπες, τις κα-
λωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, και γενικά όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και δαπάνες, σύμφωνα με την Τε -
χνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και
εργασία κατασκευής του πίνακα, συνδεσμολογίας, βαφής, εγκατάστασης, στήριξης, συνδέσεις με τα εισερχόμενα και εξερ-
χόμενα καλώδια, ρυθμίσεις, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    ( 15,910.76)

Α.Τ.:    1.Δ. 281 

Πολυόργανο ενδείξεων ενεργού και άεργου ισχύος, συχνότητας και του cos-φ, πλήρες, εγκατεστημένο σε πίνακα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμαρίου (πεδίου), με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης
και την εργασία για πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ            (  268.25)

Α.Τ.:    1.Δ. 282 

(Ν8957.12.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 

Ερμάριο βελτίωσης συντελεστού ισχύος, ονομαστικής τάσης 400 V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 31, τρι -
φασικής λειτουργίας, με πυκνωτές σε βαθμίδες συνολικής ισχύος 150 ΚVAR, με όλα τα όργανα για την αυτόματη ζεύξη και
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απόζευξή τους, ανάλογα με τις ανάγκες της άεργης ισχύος με την βοήθεια ηλεκτρονικού ρυθμιστή, πλήρης, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα απαραίτη-
τα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ        ( 8,119.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 283 

(Ν8957.13.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 

Μονάδα σταθερής αντιστάθμισης, μόνιμα συνδεδεμένη στο δευτερεύον του μετασχηματιστή, ισχύος 30 ΚVAR, πλήρης, σύμ -
φωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με
τα απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ           (  328.42)

Α.Τ.:    1.Δ. 284 

(Ν8960.25.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος εξόδου 100 KVA, αυτονομίας 15min, αποτελούμενο
από ανορθωτή - φορτιστή, στατό μετατροπέα, ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη, ψηφιακούς μικροεπεξεργαστές, συστοιχία
συσσωρευτών σφραγισμένου τύπου (χωρίς συντήρηση), με όλα τα βοηθητικά όργανα και συσκευές και τα όργανα ελέγχου,
τηλεσήμανσης και συναγερμού και με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος και με τα όρ -
γανά τους (διακόπτες, ασφάλειες, όργανα μέτρησης κλπ.), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της με-
λέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ  ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   ( 27,550.65)

Α.Τ.:    1.Δ. 285 

(Ν8962.32.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 88 

Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης, σειράς 20KV, αποτελούμενος από ένα πεδίο άφιξης, ένα πεδίο μετρήσεων και ένα πεδία ανα-
χώρησης προς μετασχηματιστή, με τις κυψέλες, τα απαραίτητα όργανα, γειωτές, ακροκιβώτια, Μ/Σ έντασης και όλο τον απαι-
τούμενο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση εισερχομένων και απερχομένων καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λει-
τουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ       ( 38,121.20)

Α.Τ.:    1.Δ. 286 

(Ν8969.1.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Πεδίοαυτόματης μεταγωγής πηγής τροφοδοσίας (ΔΕΗ, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος), με δύο τετραπολικούς αυτόματους τηλε-
χειριζόμενους διακόπτες εντάσεως 1000Α, πλήρες, με τον αυτοματισμό αυτομανδάλωσης (μηχανικής και ηλεκτρικής), την
διάταξη παραγωγής σήματος πιλότου (έλλειψη τάσης ΔΕΗ) και δυνατότητα dy-pass (παράκαμψη της αυτόματης ηλεκτρικής
και μηχανικής μανδάλωσης), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, όπως φαίνεται στα σχέδια κλπ, ήτοι, προμήθεια, μετα -
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φορά, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τα υλικά θα είναι νέα, δοκιμασμένα,
εργοστασιακής σειράς παραγωγής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά τύπου και εργοστασιακές δοκιμές..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ          ( 4,814.20)

Α.Τ.:    1.Δ. 287 

(Ν8969.28.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής παρουσίας ατόμων και φωτεινότητας,, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της με -
λέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία σύνδεσης, δοκιμές και πα -
ράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ               (  115.52)

Α.Τ.:    1.Δ. 288 

(Ν8973.51.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Χωνευτό φωτιστικό στο έδαφος, με λαμπτήρες leds 8W, IP67, ενδεικτικού τύπου iLed Suelo RJ 93964 W30 (inox) ή ισοδύνα -
μου, (με την ονομασία "1" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με
την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμι -
ση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ           (  331.70)

Α.Τ.:    1.Δ. 289 

(Ν8973.52.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Spot επί λόγχης ρυθμιζόμενης δέσμης powerLED 2W, IP66, ενδεικτικού τύπου iLed Clivo_2 97071W85 (nickel) ή ισοδύνα -
μου, (με την ονομασία "2" στο σχέδιο) με λόγχη και καπάκι, με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα πα-
ρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και
μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ           (  331.70)

Α.Τ.:    1.Δ. 290 

(Ν8973.53.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτοσωλήνας Φ38 mm, μήκους 1300 mm, led 20W, 1688 lm, IP66, ενδεικτικού τύπου Eral Wired Opal W00 95279 ή ισοδύ-
ναμου, (με την ονομασία "3B" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφω -
να με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προ-
σκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                       (  86.90)
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Α.Τ.:    1.Δ. 291 

(Ν8973.54.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτοσωλήνας Φ38 mm, μήκους 1600 mm, led 37W, 1688 lm, ενδεικτικού τύπου Eral Wired Opal W00 95280 ή ισοδύναμου,
(με την ονομασία "3C" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση
επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ                                (  92.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 292 

(Ν8973.55.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Στεγανό spot οροφής, ενδεικτικού τύπου iLed Portik-R 96074 W30 (λευκό) ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "4Α" στο σχέδιο)
με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδια-
γραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκα-
τάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                       (  86.90)

Α.Τ.:    1.Δ. 293 

(Ν8973.56.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Στεγανό spot οροφής, ενδεικτικού τύπου iLed Portik-R 96074 W60 (λευκό) ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "4Β" στο σχέδιο)
με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδια-
γραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκα-
τάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ                                (  92.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 294 

(Ν8973.57.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Γραμμικό  φωτιστικό  μήκους  512mm,  led  6W,  24V,  ΙΡ67,  dimmable  1-10V,  ενδεικτικού  τύπου  iLed  Paseo_L  Modular
97673W20 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "5A" στο σχέδιο) με κουτί, τάπες, με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προ -
μήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                       (  86.90)

Α.Τ.:    1.Δ. 295 

(Ν8973.58.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Γραμμικό φωτιστικό μήκους 1452 mm, topled 19W, 24V, ΙΡ67, dimmable 1-10V, ενδεικτικού τύπου iLed Paseo_L Modular
97675W20 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "5C" στο σχέδιο) με κουτιά, τάπες, με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα
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απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προ -
μήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                     (  97.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 296 

(Ν8973.59.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Εύκαμπτο γραμμικό φωτιστικό με ταινία 60leds, 12W/m, 24V, 520lm/m, 3000K, ΙΡ65, dimmable 1-10V, ενδεικτικού τύπου
iLed Rubber Side bend 98407 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "6A" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα
τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                 (  74.45)

Α.Τ.:    1.Δ. 297 

(Ν8973.60.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Εύκαμπτο γραμμικό φωτιστικό με ταινία 60leds, 12W/m, 24V, 520lm/m, 3000K, ΙΡ65, dimmable 1-10V, ενδεικτικού τύπου
iLed Rubber Side bend 98407 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "6B" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα
τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                   (  79.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 298 

(Ν8973.61.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Εύκαμπτο γραμμικό φωτιστικό με ταινία 60leds, 12W/m, 24V, 520lm/m, 3000K, ΙΡ65, dimmable 1-10V, ενδεικτικού τύπου
iLed Rubber Side bend 98407 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "6C" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα
τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                   (  84.65)

Α.Τ.:    1.Δ. 299 

(Ν8973.62.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Εύκαμπτο γραμμικό φωτιστικό με ταινία 60leds, 12W/m, 24V, 520lm/m, 3000K, ΙΡ65, dimmable 1-10V, ενδεικτικού τύπου
iLed Rubber Side bend 98407 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "6D" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα
τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή
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προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                     (  89.75)

Α.Τ.:    1.Δ. 300 

(Ν8973.63.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Χωνευτό spot με led 1,5W, 500mA, 3000K, 178lm, ΙΡ68, dimmable 1-10V, ενδεικτικού τύπου iLed Sub 97315 W15 (inox) ή
ισοδύναμου, (με την ονομασία "7" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμ -
φωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ                                (  92.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 301 

(Ν8973.64.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Χωνευτό φωτιστικό με led 1W, 350mA, 3000K, anti-glaning silk screen, IP 66, ενδεικτικού τύπου iLed Beret_X 97801 ή ισοδύ-
ναμου, (με την ονομασία "8" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προ-
σκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                     (  107.30)

Α.Τ.:    1.Δ. 302 

(Ν8973.65.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα 70χ74mm, ύψους 654mm, ισχύος 4W, 3000Κ, 260lm, diffused optics 180-264V, IP 65, ενδεικτικού τύπου
Traddel 62325 W00 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "9" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτού -
μενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλι -
κών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ              (  127.70)

Α.Τ.:    1.Δ. 303 

(Ν8973.66.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Ανακατασκευήκεντρικού φαναριού (ειδική κατασκευή), διακοσμητική (με την ονομασία "10" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολο -
γική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια
της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκι -
μών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (  484.70)
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Α.Τ.:    1.Δ. 304 

(Ν8973.68.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Linea light my white_R, 7805 (λευκό), Φ290mm, ύψους 70mm, led 10W, 500mA, 3000K, 1340lm, diffused optics, IP 65, 230V,
(με την ονομασία "11" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση
επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ           (  178.70)

Α.Τ.:    1.Δ. 305 

(Ν8973.71.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα χωνευτό σε μπετό,  led modules 13,5W, 3000Κ, 1153lm, CRI  90 230V, IP65,  ενδεικτικού τύπου Simes
C.8105W.35 ή ισοδύναμου, (με την ονομασία "12" στο σχέδιο) με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα
παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών
και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονι -
κή λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ            (  413.30)

Α.Τ.:    1.Δ. 306 

 (Ν8973.91.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας έμμεσου άμεσου φωτισμού, με λαμπτήρα led 28W, ενδεικτικού τύπου DISANO GHOST-
LED ή ισοδύναμου με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περι -
γραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ             (  148.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 307

(Ν8973.92.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου spot, με λαμπτήρα led 18W, ενδεικτικού τύπου FOSNOVA SILM-LEX ή ισοδύναμου με πλήρη
ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και
τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύν-
δεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                     (  71.60)

Α.Τ.:    1.Δ. 308 

(Ν8973.93.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης απλίκας, με λαμπτήρα PL-C 2x26W, ενδεικτικού τύπου FOSNOVA COVER-LIGHT3 ή ισο-
δύναμου με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις
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Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                      (  102.20)

Α.Τ.:    1.Δ. 309 

(Ν8973.94.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Γραμμικό φωτιστικό για τοποθέτηση σε οροφή, με γραμμικό λαμπτήρα led 8W-28W, για φωτισμό καθρέπτη, ενδεικτικού τύ-
που DISANO RIGO ή ισοδύναμου με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση
επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 M)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                           (  80.99)

Α.Τ.:    1.Δ. 310 

(Ν8973.95.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα οροφής, τοποθετημένο στους χώρους Υ/Σ και Η/Ζ με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση και όλα τα απαιτούμε -
να παρελκόμενα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλι -
κών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                     (  97.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 311

(Ν8987.20.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, διπλού φανού ισχύος 2χ25W με συσσωρευτή Νικελίου - Καδμίου, με αυτόματη φόρτιση και αυ -
τόματο μεταγωγέα σε περίπτωση ανάγκης, με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και κομβίο δοκιμής, δηλαδή φωτιστικό σώμα
πλήρες με λαμπτήρες και μικροϋλικά και εργασία πλήρης εγκατάστασης και σύνδεσης για κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ             (  148.91)

Α.Τ.:    1.Δ. 312

(Ν8987.21.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με οποιαδήποτε σήμανση (όδευσης διαφυγής, ΕΧΙΤ κλπ), με ενσωματωμένο συσσωρευτή Νικε-
λίου - Κάδμιο, αυτόματη φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα σε περίπτωση ανάγκης, με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και κομ-
βίο δοκιμής, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                      (  88.32)

Α.Τ.:    1.Δ. 313 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Ν8992.53.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 

Καλώδιο ομοαξονικό μεταφοράς ψηφιακού και αναλογικού σήματος ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια υλικών και μι -
κροϋλικών, προσκόμιση επι τόπου και εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοπο -
θέτηση, διαμόρφωση των άκρων, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                              (  5.79)

Α.Τ.:    1.Δ. 314

(Ν8993.18.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Κεντρικός κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατη -
γορία 6Α, σφηνωτής σύνδεσης, με εξόδους RJ45, μετά του κατάλληλου ικριώματος τοποθέτησης (RACK 19"), πλήρως εγκατε -
στημένος, με τα patch panels χαλκού, οπτικά patch panels, pigtails, οδηγούς καλωδίων, ράφια, patch cords χαλκού και οπτι-
κά, πολύπριζα, ανεμιστήρες, θερμοστάτες, με πρόβλεψη κενών θέσεων για μελλοντική τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισμού,
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια, αρίθμηση καλωδίων, πιστοποίηση, δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ       ( 5,700.65)

Α.Τ.:    1.Δ. 315

(Ν8993.19.19) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Τοπικός κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγο -
ρία 6Α, σφηνωτής σύνδεσης, με εξόδους RJ45, μετά του κατάλληλου ικριώματος τοποθέτησης (RACK 19"), πλήρως εγκατε -
στημένος, με τα patch panels χαλκού, οπτικά patch panels, pigtails, οδηγούς καλωδίων, ράφια, patch cords χαλκού και οπτι-
κά, πολύπριζα, ανεμιστήρες, θερμοστάτες, με πρόβλεψη κενών θέσεων για μελλοντική τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισμού,
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια, αρίθμηση καλωδίων, πιστοποίηση, δοκιμών
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΙΚΟΣΙ  ΤΡΙΑ  ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ            ( 1,323.68)

Α.Τ.:    1.Δ. 316

(Ν8993.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Κεντρικός κατανεμητής εισαγωγής ΟΤΕ μεταλλικός με ρεγκλέτες, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδια -
γραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα εισερχόμενα και
εξερχόμενα καλώδια, αρίθμηση καλωδίων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ          (  676.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 317

(Ν8993.69.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
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Λήψη τηλεφώνων ή DATA, κατάλληλη για τοποθέτηση επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση ή σε πλαστικό κανάλι διανομής, μονή,
με μια έξοδο RJ 45, cat 6Α πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με το κουτί του και
όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την τοποθέτησή επίτοιχα ή σε πλαστικό κανάλι, δηλαδή προμήθεια, προσκόμι -
ση, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                            (  20.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 318

(Ν8994.18.11) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Πίνακας πυρανίχνευσης και ελέγχου τοπικής κατάσβεσης, αποτελούμενος από στοιχείο για την κύρια και εφεδρική τροφο-
δότησή του, κεντρικό στοιχείο ελέγχου, στοιχεία περιοχών, στοιχείο για εντολή αυτόματης κατάσβεσης και όλα τα όργανα λει -
τουργίας και ελέγχου (ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, αναγγελίας πυρκαγιάς, αναγγελίας βλάβης, βολτόμετρο, γενικό δια-
κόπτη λειτουργίας, διακόπτες σίγησης βομβητών και σειρήνων κλπ.) και υπολοίπων τεχνικών χαρακτηριστικών όπως στην
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές αναφέρεται, δηλαδή προμήθεια του πίνακα συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, προ-
σκόμιση και πλήρη εγκατάσταση με τα μικροϋλικά και την εργασία ρύθμισης και δοκιμής μέχρι πλήρους λειτουργίας..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ             (  490.13)

Α.Τ.:    1.Δ. 319 

(Ν8994.19.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και συναγερμού, κατάλληλος για διευθυνσιοδοτημένη εγκατάσταση, 2 βρόχων με πλη-
κτρολόγιο χειρισμού και προγραμματισμού, κάρτες βρόχου, μονάδα τροφοδοσίας, τροφοδοτικό ηχητικών σημάτων, καμπίνα,
συσσωρευτές, τερματικό (οθόνη) LDC, σύστημα ενδοεπικοινωνίας πυροσβεστών, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική περιγρα-
φή και προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ     ( 2,457.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 320 

(Ν8994.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικού τύπου, με βάση και πλαστικό περίβλημα, ενσωματωμένο διακόπτη για έλεγχο της
κατάστασής του, δύο φωτεινές ενδείξεις LED ενεργοποιούμενες στον συναγερμό και επαφές για σύνδεση οπτικής ένδειξης
LED σε απομακρυσμένο σημείο, επισημαίνει δε πυρκαγιά όταν η ταχύτητα ανυψώσεως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος
χώρου ξεπεράσει τον ρυθμό των 8°C/min ανεξάρτητα της αρχικής τιμής ή όταν η θερμοκρασία υπερβεί μια μέγιστη τιμή ρυθ -
μιζόμενη, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση
συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για
πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ                       (  56.64)

Α.Τ.:    1.Δ. 321

(Ν8994.22.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Ανιχνευτής πυρκαγιάς, φωτοηλεκτρικός, συμβατικού τύπου, με βάση και πλαστικό περίβλημα, ενσωματωμένο διακόπτη για
έλεγχο της κατάστασής του, δύο φωτεινές ενδείξεις LED ενεργοποιούμενες στον συναγερμό και επαφές για σύνδεση οπτικής
ένδειξης LED σε απομακρυσμένο σημείο, επισημαίνει δε πυρκαγιά όταν εμφανίζεται καπνός σε ευαίσθητο φωτοκύτταρο, και
είναι κατάλληλος για ανίχνευση φωτιάς υποβόσκουσας και φωτιάς ταχείας καύσεως με φλόγα, πλήρης, σύμφωνα με την Τε-
χνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικρο-
ϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ                       (  67.24)

Α.Τ.:    1.Δ. 322 

(Ν8994.30.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Μονάδα interface για σύνδεση του εξοπλισμού πυρανίχνευσης του καταστήματος στο βρόχο πυρανίχνευσης πλήρης, σύμ -
φωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκα -
τάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ           (  124.71)

Α.Τ.:    1.Δ. 323

(Ν8994.33.21.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δη-
λαδή προμήθεια και προσκόμιση στον τόπο του έργου υλικών και μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτη-
σης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                     (  107.23)

Α.Τ.:    1.Δ. 324 

(Ν8994.34.3) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Κομβίο  χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης,  διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, με
προστατευτικό γυαλί ασφαλείας, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμή-
θεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                   (  75.27)

Α.Τ.:    1.Δ. 325 

(Ν8994.36.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Ηλεκτρικό κουδούνι προσυναγερμού, εγκατάστασης ανίχνευσης - κατάσβεσης πυρκαγιάς, με κορμό από κράμα αλουμινίου
κόκκινου ή γκρι χρώματος, διαμέτρου κώδωνα 150mm, με συνεχή παραγόμενο ήχο, τάση λειτουργίας 24VDC και ένταση ρεύ-
ματος λειτουργίας 30mA, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και
προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δο-
κιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                      (  43.60)

Α.Τ.:    1.Δ. 326

(Ν8994.40.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                   (  44.48)

Α.Τ.:    1.Δ. 327 

(Ν8994.40.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Κομβίο συγκράτησης διαδικασίας αυτόματης κατάσβεσης πυρκαγιάς δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και εργα-
σία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ                      (  29.84)

Α.Τ.:    1.Δ. 328

(Ν8994.41.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Φωτεινός επαναλήπτης αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς, συνδεδεμένος παράλληλα με τον ανιχνευτή και τοποθετημένος μα-
κριά του ανιχνευτού, για την έγκαιρη οπτική αναγνώριση σήματος συναγερμού που έχει δοθεί από τον ανιχνευτή, με δυνα -
τότητα σύνδεσης με έως και 4 ανιχνευτές ταυτόχρονα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (1%)                          (  18.01)

Α.Τ.:    1.Δ. 329 

(Ν8994.43.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Φωτεινή αφεσβενόμενη επιγραφή εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς, όπου αναγράφεται το ειδικό μέσο κατάσβεσης πλή-
ρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδε -
ση και παράδοση σε κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                       (  36.45)

Α.Τ.:    1.Δ. 330

(Ν8994.72.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 

Σειρήνα σήμανσης συναγερμού, με ενσωματωμένο φλας, για ταυτόχρονη οπτική και ηχητική ένδειξη, συμβατικού τύπου, με
όλα τα όργανα χειρισμού και ένδειξης τοποθετημένα μέσα σε πλαστικό ειδικό περίβλημα, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω
στον τοίχο. Η συσκευή θα έχει έναν φωτεινό επαναλήπτη και μία σειρήνα συναγερμού, για ταυτόχρονη οπτική και ακουστική
ένδειξη συναγερμού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή οπτακουστικό σύστημα σή-
μανσης πλήρες όπως παραπάνω, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και πα -
ράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                      (  102.42)

Α.Τ.:    1.Δ. 331 

(Ν8994.73.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 

Σειρήνα σήμανσης συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και
κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ          (  144.91)

Α.Τ.:    1.Δ. 332 

(Ν8994.101.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, έγχρωμη, σταθερή εσωτερικού χώρου με τον βραχίονα στήριξης και όλα τα απαι -
τούμενα υλικά και μικροϋλικά, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμή -
θεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και πα -
ράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ       (  294.21)

Α.Τ.:    1.Δ. 333 

(Ν8994.117.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Κεντρικός Σταθμός ελέγχου CCTV (σταθμός εργασίας), που περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα (με το λογισμικό, τους ψηφια-
κούς κωδικοποιητές σήματος εικόνας, χειριστήριο, εκτυπωτή, κλπ), σκληρούς δίσκους αποθήκευσης δεδομένων χωρητικότη-
τας, έγχρωμες οθόνες απεικόνισης (monitor) τεχνολογίας LED, μονάδα UPS 2000VA και κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό
και δαπάνη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα καλώδια σύνδεσης του εξοπλισμού
μεταξύ τους, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη και κα-
νονική λειτουργία. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το λογισμικό-software του συστήματος, προγραμματιζόμενο για ρύθμιση όλων των απαιτήσεων
της εγκατάστασης, μετά της απαραίτητης εφεδρείας για την υποστήριξη μελλοντικών αναβαθμίσεων του συστήματος, ώστε
να εκτελούνται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία του συστήματος, όπως αυτές προ-
κύπτουν από τη μελέτη για τα αντίστοιχα σημεία, την ανάλογη σχεδίαση, προγραμματισμό, ρύθμιση, εκκίνηση, τεκμηρίωση
του συστήματος.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ     ( 5,834.20)

Α.Τ.:    1.Δ. 334

(Ν8994.157.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Μαγνητική επαφή συστήματος ασφαλείας, με συσκευή διευθυνσιοδότησης πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                      (  25.35)

Α.Τ.:    1.Δ. 335 

(Ν8994.158.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Κεντρικός πίνακας ελέγχου, συστήματος ασφαλείας διευθυνσιοδοτούμενος με δυνατότητα επέκτασης, με ψηφιακό κωδικο-
ποιητή και κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU, προγραμματιζόμενος από ανεξάρτητο πληκτρολόγιο, με δυνατότητα διαμερι -
σματοποίησης (PARTITIONS), για ηχητική και οπτική σήμανση συναγερμού, αυτόνομος με το τροφοδοτικό του, πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή πίνακας και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μι -
κροϋλικά επι τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΟΓΔΟΝΤΑ  ΤΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        ( 1,383.55)

Α.Τ.:    1.Δ. 336 

(Ν8994.159.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Πληκτρολόγιο προγραμματισμού χειρισμών και ενδείξεων πίνακα ασφαλείας, επίτοιχης τοποθέτησης, με πλήκτρα, οθόνη
υγρών κρυστάλλων και ενδεικτικές λυχνίες, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δη -
λαδή υλικά & μικροϋλικά σύνδεσης επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ            (  185.62)

Α.Τ.:    1.Δ. 337 

(Ν8994.161.1.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 

Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, συστήματος ασφαλείας, διτονική, με αφεσβενόμενο φλας, εσωτερικού χώρου,
μεενσωματωμένημπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1.9ΑΗ, προστατευόμενη εντός κυτίου, πλήρης, σύμ-
φωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή σειρήνα και μικροϋλικά επι τόπου του έργου και ερ -
γασία εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (6%)                       (  83.06)

Α.Τ.:    1.Δ. 338

(Ν8994.161.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 

Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, συστήματος ασφαλείας, διτονική, με αφεσβενόμενο φλας, εξωτερικού χώρου,
μεενσωματωμένημπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1.9ΑΗ, προστατευόμενη εντός κυτίου, πλήρης, σύμ-
φωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή σειρήνα και μικροϋλικά επι τόπου του έργου και ερ -
γασία εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ             (  129.41)

Α.Τ.:    1.Δ. 339

(Ν8995.81.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Σημείο ρευματοδότου μονοφασικού, με καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατομής 3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών
10 Μ, το οποίο περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη της συνολικής γραμμής ηλεκτροδότησης, δηλαδή το καλώδιο, τον πλαστι -
κό σωλήνα ευθύ και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, τους διακλαδωτή -
ρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση
του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του ρευματοδότη και οι
σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ                       (  32.79)

Α.Τ.:    1.Δ. 340 

(Ν8995.83.1.2) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV διατομής 3χ1.5 mm² ή 3x2.5 mm², μέσου μή -
κους γραμμών 20 Μ, το οποίο περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη της συνολικής γραμμής ηλεκτροδότησης, δηλαδή το κα -
λώδιο, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης,
τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργα -
σία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της
ηλεκτρικής συσκευής.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                       (  51.61)

Α.Τ.:    1.Δ. 341 

(Ν8995.83.2.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο H07V, AO5VV ή J1VV διατομής 5χ2.5mm² ή 3χ4mm² ή 5χ4 mm²,
μέσου μήκους γραμμών 25 Μ, το οποίο περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη της συνολικής γραμμής ηλεκτροδότησης, δηλαδή
το καλώδιο, τον πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδω -
σης, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη
εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία
της ηλεκτρικής συσκευής.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (3%)                      (  103.03)

Α.Τ.:    1.Δ. 342 

(Ν8995.92.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού συστήματος ασφαλείας, με θωρακισμένο καλώδιο 2χ0,5+6χ0,22mm2, μέσου μήκους γραμ-
μής 30 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον πίνακα ασφαλείας μέχρι τη συσκευή τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής
από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδω-
τήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδο-
ση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των συσκευών, οι σχάρες ή τα κα -
νάλια διέλευσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ                      (  57.81)

Α.Τ.:    1.Δ. 343
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(Ν8995.93.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού ανίχνευσης κατάσβεσης, με πυράντοχο καλώδιο το οποίο περιλαμβάνει από τον πίνακα το-
πικής κατάσβεσης μέχρι τη συσκευή τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ (στις
εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικρο -
ϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λει -
τουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του εξοπλισμού και οι σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                             (  75.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 344 

(Ν8995.95.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 

Σημείο τροφοδοσίας εξοπλισμού τηλεφωνικής εγκατάστασης, με καλώδιο UTP 4" cat 6, μέσου μήκους γραμμής 30 Μ, το
οποίο περιλαμβάνει από τον κατανεμητή μέχρι τη συσκευή τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα
ευθύ και σπιράλ (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους
λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση της συσκευής σε πλή -
ρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των τηλεφωνικών λήψεων και οι σχάρες ή τα κανάλια
διέλευσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ                       (  56.24)

Α.Τ.:    1.Δ. 345 

(Ν9051.8.4) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 63 

Ανελκυστήρας ηλεκτροϋδραυλικός, κατάλληλος για χρήση και από ΑΜΕΑ, ικανότητας 10 ατόμων, 2 στάσεων, χαρακτηριστι-
κών κ αποδόσεων όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, Προδιαγραφές και τα Σχέδια της μελέτης, δη -
λαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων μηχανημάτων, συσκευών, μηχανισμών, διατάξεων, υλικών κλπ. όπως αναφέρονται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές (πρόσθετες οικοδομικές εργασίες, επενδύσεις φρέατος, ηλεκτρική τροφοδότηση συμπεριλαμβα-
νομένου και του ασφαλειοδιακόπτη και του ηλεκτρικού πίνακα, ηλεκτροκινητήρας, αντλία, δεξαμενή ελαίου, έμβολο ανύψω-
σης, θάλαμος, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κοντρόλ, χειρισμός, διατάξεις ασφάλειας, σύστημα απεγκλωβισμού με μπουτόν
στον θάλαμο κλπ.) και πλήρη εγκατάσταση του ανελκυστήρα μέχρι πλήρης και κανονικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανο-
μένων όλων των απαιτουμένων μικροϋλικών και με τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ                    ( 28,000.00)

Α.Τ.:    1.Δ. 346 

(Ν9984.51.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 

Γείωση χώρου ηλεκτρικού υποσταθμού με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, τα ηλεκτρόδια, τους ακροδέκτες, τους αγω-
γούς, τις συνδέσεις με τη θεμελιακή γείωση, τις εκσκαφές και επιχώσεις, τα φρεάτια και όλα τα απαιτούμενα υλικά και δα-
πάνες, σύμφωνα με τη μελέτη, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά, εργασία, μετρήσεις και λοιπές δαπάνες για την πλήρη κατασκευή
και παράδοση της γείωσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ                         ( 1,500.00)

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:    1.Δ. 347

(Ν9985.18.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Χάλκινη ταινία, επικασσιτερωμένη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, διαστάσεων 30χ3 ΜΜ, συμπεριλαμβανο-
μένων όλων των ειδικών στηριγμάτων οιουδήποτε τύπου, πλήρως εγκατεστημένη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επι τόπου του έργου και εργασία τοπο -
θέτησης, στήριξης, μετρήσεων και παράδοση 

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                       (  27.95)

Α.Τ.:    1.Δ. 348 

(Ν9985.55.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Υποδοχή γείωσης ανοξείδωτη, για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων
των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                      (  29.98)

Α.Τ.:    1.Δ. 349

(Ν9985.67.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Ακίδα αλουμινίου, Φ10x600mm, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6441106, η οποία χρησιμοποιείται για την προστασία από
άμεσο κεραυνικό πλήγμα δομικών ή μεταλλικών εξάρσεων, εργαστηριακά δοκιμασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
62561-1&2 πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και
εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                      (  33.65)

Α.Τ.:    1.Δ. 350 

(Ν9985.76.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 

Εξάρτημα απορρόφησης συστολών - διαστολών, χαλύβδινο, θερμά επιψευδαργυρωμένο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ
50164-1, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401300 ή ισοδύναμου, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγρα -
φές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους το-
ποθέτησης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                         (  13.10)

Α.Τ.:    1.Δ. 351 

(Ν9985.95.5) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Περιλαίμιο (κολάρο) ρυθμιζόμενο, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1, για
σωλήνα διαμέτρου 3" πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων
των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 Τεμ.)
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Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                              (  9.17)

Α.Τ.:    1.Δ. 352

(Ν9985.124.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 

Σφιγκτήρας διακλάδωσης ή διασταύρωσης, χάλκινος, για σύσφιξη αγωγών ή ταινιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ
50164-1 με ενδιάμεσο πλακίδιο, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμή-
θεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                        (  21.77)

Α.Τ.:    1.Δ. 353 

(Ν9985.133.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 

Σύνδεσμος (ακροδέκτης) για γεφύρωση μεταλλικών επιφανειών, επίπεδων ή κοίλων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ
50164-1, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6504401 ή 6504402, πλήρης, δηλαδή προμή-
θεια, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                            (  4.15)

Α.Τ.:    1.Δ. 354 

(Ν9985.149.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Ακίδα FRANKLIN, από κράμα χαλκού, επινικελωμένη, διαστάσεων Φ30χ1000mm πλήρης, με τους ακροδέκτες γείωσης και
τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, σύνδε -
ση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος ιστός ύψους 2,4m.

(1 Τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                 (  220.42)

Α.Τ.:    1.Δ. 355

(Ν9985.151.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Αγωγός συλλογής καθόδου ή πλεγματικής γείωσης, κυκλικής διατομής, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος, σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, διαμέτρου 8 mm, ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6400008 με τα απαιτούμενα ειδικά στηρίγματα,
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια του αγωγού και μικροϋλι -
κών, τοποθέτηση, μέτρηση αντιστάσεως και παράδοση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  8.37)

Α.Τ.:    1.Δ. 356

(Ν9985.152.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Αγωγός αλουμινίου Al, κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8 mm με τα απαιτούμενα ειδικά στηρίγματα, πλήρης, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια του αγωγού και μικροϋλικών, τοποθέτηση, μέτρηση
αντιστάσεως και παράδοση.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  8.90)

Α.Τ.:    1.Δ. 357

(Ν9985.153.1) ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 

Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός καθόδου, τοποθετημένος εντός υποστηλώματος σκυροδέματος ή εξωτερικά του κτιρίου, διατο -
μής 50mm2 με τα απαιτούμενα ειδικά στηρίγματα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της με -
λέτης, δηλαδή προμήθεια του αγωγού και μικροϋλικών, τοποθέτηση, μέτρηση αντιστάσεως και παράδοση.

(1 Μ)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (1%)                         (  15.01)

Α.Τ.:    1.Δ. 358

(Ν9987.11.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103         

Φωτιστικό  σώμα  τύπου  ALD_BF  ή  ισοδύναμο  αυτού  με ιστό φωτισμού τύπου Alosa pole 030 ή ισοδύναμο αυτού, ονομα -
στικής ισχύος  35W, φωτεινής απόδοσης 138lm/W, φωτεινή ροή 4.843lm,  θερμοκρασία  χρώματος  3.000Κ CRI≥70, βαθμού
προστασίας ΙΡ66. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:            

                -  Το  φωτιστικό  σώμα,  κατάλληλο  για  φωτεινή πηγή από  φωτοδιόδους    (LED),    με   κέλυφος   κατασκευα -
σμένο   από   χυτοπρεσσαριστο   αλουμίνιο,   οπτικό  σύστημα  ασύμμετρο  ή   συμμετρικό  οπτικό  κάτοπτρο  για  αστικό
φωτισμό, αντοχή σε   κρούση ΙΚ08, κλάση μόνωσης ΙΙ          

                -  τον  ιστό,  κατασκευασμένο από χυτοχάλυβα, ατσάλι και  χυτοπρεσαριστό  αλουμίνιο,  γαλβανισμένος εν θερμώ,
σύμφωνος   με  τις απαιτήσεις της Ευρωπ. Προδιαγραφής UNI ΕΝ 40-5 (CΕ),  UNI ΕΝ 40-5:2003, UNI ΕΝ 1561, S 355 ΕΝ
10027-1, (Fe 510 UNI  ΕΝ  10219),  UNI  ΕΝ  1706,  UNI  ISO  1461:1999, ο δε οίκος  κατασκευής  του  προσφερόμενου
ιστού θα είναι διαπιστευμένος με  πιστοποιητικό  ΙSΟ 9001:2008 και ISO 14001 ή αντίστοιχα,  με  τις  βαφές  του,  ακροκι -
βώτιο  με κάλυμμα και τη διάταξη στερέωσης  του  φωτιστικού  σώματος  και την χαλύβδινη πλάκα  έδρασης            

                -  τη  βάση  έδρασης  του  ιστού  από  σκυρόδεμα,  με τα  εγκιβωτισμένα   αγκύρια,   τις  οπές,  τον  πλαστικό  σω-
λήνα  διέλευσης των καλωδίων, το φρεάτιο, τις εποξειδικές ρητίνες,  κλπ            

                και  κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη (όπως διάτρηση    ή   διάνοιξη   οπών   σε   σκυρόδεμα,
εφαρμογή  εποξειδιτικών    ρητινών,    εφαρμογή    μη    συρικνουμένου  σκυροδέματος,  εκσκαφές, κλπ), για την κατασκευή,
σύμφωνα με  τις   Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  παράδοση  του  φωτιστικού έτοιμου προς χρήση 

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    ( 2,596.84)

Α.Τ.:    1.Δ. 359            

(Ν9989.72.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49       

Φωτιστικό  σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο από  πίνακα,  με  καλώδιο  AO5VV-(U,R)  ή J1VV(U,R,S),
μέσου  μήκους  γραμμής  10  Μ, το οποίο περιλαμβάνει τα αναλογούντα μήκη   της   συνολικής  γραμμής  ηλεκτροδότησης,
δηλαδή  το  καλώδιο,  τον  πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  και σπιράλ κατάλληλης  διατομής   (στις   εκτός   σχάρας   οδεύσεις),
τα   κουτιά διακλάδωσης,  τους  διακλαδωτήρες  και  τα κάθε είδους λοιπά υλικά  και  μικροϋλικά  εγκατάστασης  και  σύνδε -
σης  και την  απαιτούμενη  εργασία  για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία. Στην τιμή
δεν περιλαμβάνεται  η αξία του φωτιστικού σώματος, του διακοπτικού υλικού και οι  σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης. 

(1 τεμ.)

Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                       (  28.57)
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Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ 1.Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Α.Τ.:  1.Ε.01

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντο-
χής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την με -
λέτη 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 τσιμεντο -
κονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλή -
ρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα
κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Ε.02

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%

Επενδύσεις  τοίχων  με  κεραμικά  πλακίδια  εφυαλωμένα,  χρωματιστά,  αντοχής  σε  απότριψη  "GROUP 1",  οποιουδήποτε
χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των
450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου
χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των
τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδο -
τών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.03

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337  100%
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Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg
τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή
στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο.

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ.:  1.Ε.04

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\73.37.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7338  100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg
τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή
στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο.

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Ε.05

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347  100%

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού
τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg,  με αυξημένο
πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος
με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλι -
κά και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Ε.06

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\73.61.06 Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή
ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη ψηφίδων οποποιωνδήποτε άλλων
χρωμάτων.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και
το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τε -
λική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό
95%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

Α.Τ.:  1.Ε.07

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416  100%

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής
επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Ε.08

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β71.77.84.02 Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος με θραπίνα ή μηχανι-
κά μέσα "ντεσιλίδικο",  οποιουδήποτε σχήματος, σχεδίου και τρόπου χτυπήματος,
με ή χωρίς περιθώρια, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της με-
λέτης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7177  100%

Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος με θραπίνα ή μηχανικά μέσα "ντεσιλίδικο",  οποιουδήποτε σχή-
ματος, σχεδίου και τρόπου χτυπήματος, με ή χωρίς περιθώρια, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της με -
λέτης. Η επεξεργασία των επιφανειών, θα γίνει κατά περίπτωση, από ειδικό τεχνίτη "πελεκάνο", αφού έχει "δέσει και τραβή-
ξει" το  σκυρόδεμα με στόχο τα σκύρα να δείξουν το φυσικό τους χρώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, υλικών, τυχόν ικριωμάτων και εργασίας για την πλήρη επεξεργασία των επιφα -
νειών σε οποιαδήποτε στάθμη από την επιφάνεια του εδάφους και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επιβλέψεως του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,92

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

Α.Τ. : 1.Ε.09

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β73.17.88.01 Χτυπητή πλάκα πεζοδρομίου 40x40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%
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Τοποθέτηση χτυπητών πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40,  πάχους  3,5 (± 3 mm),  με  αρμούς  πλάτους  έως 5mm,
χρώματος  γκρι,  επί  υποστρώματος  πάχους  2  cm,  από  τσιμεντοασβεστοκονίαμα  των  350  kg  τσιμέντου  και  0,04  κ.μ.
ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα, κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές,
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση πλήρους λειτουργίας  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή και τις οδηγίες
της επίβλεψης της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

Α.Τ.:  1.Ε.10

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.17.89.02 Μόρφωση λωρίδων τυφλών (κίνησης-αλλαγής  διεύθυνσης-κίνδυνος STOP)  δια-
στάσεων 40Χ40Χ4 εκ. με ειδικές πλάκες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%

Μόρφωση λωρίδων τυφλών (κίνησης-αλλαγής διεύθυνσης-κίνδυνος STOP) διαστάσεων 40Χ40Χ4 εκ. με ειδικές πλάκες, μεθ'
αρμών μεγίστου πλάτους 5 mm τοποθετουμένων επί υποστρώματος πάχους 2 cm, εκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350
kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, μετά του καθαρισμού των αρμών και πλήρους αρμολογήματος διά τσιμεντοκονιάματος
των 600 kg τσιμέντου λευκού και άμμου μαρμάρου.

Ητοι υλικά  γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Oι πλάκες μπορεί να είναι χρωματιστές με την προσθήκη χρώματος στο τσιμέντο κατασκευής της άνω επιφανείας τους.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,73

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.11

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.33.79.40 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και
αποχρώσεων, διαστάσεων 40x40x1,5 cm, τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισο-
δύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων, διαστάσεων 40x40x1,5 cm,
τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισοδύναμο αυτού, αντίστασης στην φωτιά κατά Class A1FL, ικανοποιητικής αντιολισθη-
ρότητας κατά ΕΝ 13748-1:2005 και 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 τσιμεντοπλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, με κόλλα
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με υλικό τσιμεντοειδούς
βάσης 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).

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Αριθμητικά) : 47,26

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.12

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.33.79.41 Επενδύσεις βαθμίδων κλιμάκων (πάτημα και ρίχτι) με τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού
διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων, τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισοδύ-
ναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%

Επενδύσεις βαθμίδων κλιμάκων (πάτημα και ρίχτι) με τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων, 
τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισοδύναμο αυτού, αντίστασης στην φωτιά κατά Class A1FL, ικανοποιητικής αντιολισθη-
ρότητας κατά ΕΝ 13748-1:2005 και σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές". Τα πλακίδια των μετώπων θα προέλθουν από κοπή αντίστοιχων πλακιδίων βατήρων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των τσιμεντοπλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με υλικό τσιμεντοειδούς  
βάσης 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 τρέχον μέτρο (m)

 (Αριθμητικά) : 21,30

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.13

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.36.81.02 Επιστρώσεις δαπέδων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 3cm και χαλαζιακά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335  100%

Επιστρώσεις  δαπέδων  δια  τσιμεντοκονιάματος  πάχους  3cm  και  διάστρωση  χαλαζιακών  αποτελούμενες  από  δύο  δια -
στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα
των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. Υλικά και μικροϋλικά επί τοπου και εργασία πλήρους κατασκευής καθώς επίσης
και κάθε μικροεργασία ή δαπάνη έστω και μη ρητά κατανομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2)

 (Αριθμητικά) : 20,80

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.14 

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.62.88.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και
αποχρώσεων ύψους 6 cm, τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%
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Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων ύψους 6 cm, τύπου Retro
Style Terrazzo Line ή ισοδύναμο αυτού,  με ειδικό καμπύλο τελείωμα στην επαφή με το δάπεδο, μετρούμενα σε μήκος εφαρ -
μογής.  Επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και πλύσιμο, υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως,
κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.15

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.91.79.08 Χυτό βιομηχανικό δάπεδο με σαγρέ υφή πάχους 20 cm από γκρι ανοικτό σκούρο
σκυρόδεμα  ελάχιστης  κατηγορίας  αντοχής  C25/30  βιομηχανικά  παραγόμενου
(αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με θραυστά αδρανή (μέγι-
στου κόκκου 16 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Χυτό βιομηχανικό δάπεδο με σαγρέ υφή πάχους 20 cm από γκρι ανοικτό σκούρο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής
C25/30 βιομηχανικά παραγόμενου (αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με θραυστά αδρανή (μέγιστου κόκ -
κου 16 mm), με υποχρέωση κατασκευής δείγματος προς  έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 1,50 m2, σε θέση που θα υποδει-
χθεί από την Υπηρεσία. Το δείγμα θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργα -
σίες θα συγκρίνονται με αυτό. 

Περιλαμβάνονται:  

α) Επιμελής διαβροχή της υπόβασης, από συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00),
μέχρι κορεσμού χωρίς τη δημιουργία λιμνών.

β) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), άντληση και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) έγ -
χρωμου σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας C25/30. Στις θέσεις επαφής με άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, κ.λπ.)
καθώς και στα σημεία διακοπής εργασίας, δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,5 εκ.

γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα μέσα (δονητικός πήχης, μύστρες κ.α.). Χρήση ειδικού ανα -
στολέα εξάτμισης (evaporation retarder) για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσματος και την αποφυγή χρήσης νερού.

δ) Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας με ειδικές σκούπες / μύστρες / στάμπες / μηχανοκίνητα μέσα (ελικόπτερα), για την
επίτευξη της επιθυμητής επιφανειακής υφής. 

ε)  Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδικό αντιεξατμιστικό υλικό για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-
00:2009).

ζ) Διαμόρφωση αρμών κατά την σκυροδέτηση, πλάτους 1cm (x 2cm βάθος), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

η) Επάλειψη με σφραγιστικό πολυμερές υλικό γυαλιστερό ή ματ, τουλάχιστον επτά (7) μέρες μετά τη διάστρωση και εφόσον
το δάπεδο είναι στεγνό.

Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος.  Παράλληλα, συμπεριλαμβάνονται η πλήρως περαιωμένη
εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις μετά των
απαραιτήτων μηχανημάτων, σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εργοταξίου σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές
και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), τελικής επιφάνειας πλήρως κατασκευασμένου χυτού βιομηχανικού δαπέδου.

(1 m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 63,00

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ.:  1.Ε.16

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.91.79.09 Χυτό βιομηχανικό δάπεδο με λεία υφή πάχους 20 cm από έγχρωμο σκυρόδεμα
ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30 βιομηχανικά παραγόμενου (αποκλειόμενης
της παραγωγής επί τόπου του έργου), με  θραυστά αδρανή (μέγιστου κόκκου 16
mm) συμπερίλαμβανομένης και της υπόβασης (Αφορά τα εξωτερικά δάπεδα της
Αγοράς)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Χυτό βιομηχανικό δάπεδο με λεία υφή πάχους 20 cm από έγχρωμο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30 βιομη-
χανικά παραγόμενου (αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με θραυστά αδρανή (μέγιστου κόκκου 16 mm)
συμπερίλαμβανομένης και της υπόβασης (Αφορά τα εξωτερικά δάπεδα της Αγοράς), με υποχρέωση κατασκευής δείγματος
προς  έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 1,50 m², σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το δείγμα θα παραμείνει
μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

Περιλαμβάνονται:

α) Επιμελής διαβροχή της υπόβασης, από συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00),

μέχρι κορεσμού χωρίς τη δημιουργία λιμνών.

β) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), άντληση και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) έγ -

χρωμου σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας C25/30. Στις  θέσεις  επαφής με άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια,  κράσπεδα,

κ.λπ.) καθώς και στα σημεία διακοπής εργασίας, δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,5 εκ.

γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα μέσα (δονητικός πήχης, μύστρες κ.α.). Χρήση ειδικού ανα -

στολέα εξάτμισης (evaporation retarder) για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσματος και την αποφυγή χρήσης νερού.

δ) Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας με ειδικές σκούπες / μύστρες / στάμπες / μηχανοκίνητα μέσα (ελικόπτερα), για την

επίτευξη της επιθυμητής επιφανειακής υφής.

ε) Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδικό αντιεξατμιστικό υλικό για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-

00:2009).

ζ) Διαμόρφωση αρμών κατά την σκυροδέτηση, πλάτους 1cm (x 2cm βάθος), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

η) Επάλειψη με σφραγιστικό πολυμερές υλικό γυαλιστερό ή ματ, τουλάχιστον επτά (7) μέρες μετά τη διάστρωση και εφόσον

το δάπεδο είναι στεγνό.

Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνονται η πλήρως περαιωμένη ερ -
γασία κατασκευής, διαμόρφωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις μετά των
απαραιτήτων μηχανημάτων, σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εργοταξίου σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές
και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²), τελικής επιφάνειας πλήρως κατασκευασμένου χυτού βιομηχανικού δαπέδου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 63,00

 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ.:  1.Ε.17
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Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.95.79.04 Εποξειδική βαφή δαπέδου με υλικό ενδεικτικού τύπου Mastertop 1210 της Mac
Beton σε σκληρυμένο σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7341  100%

Εποξειδική βαφή δαπέδου με υλικό ενδεικτικού τύπου Mastertop 1210 της Mac Beton σε σκληρυμένο σκυρόδεμα ή σε δάπε -
δο γαρμπιλομωσαϊκού χρώματος της εκλογής της επίβλεψης που περιλαμβάνει τις πιο κάτω περιγραφόμενες εργασίες.

 Την προετοιμασία του υποστρώματος που είναι ο καθαρισμός από σκόνες γράσσα και οτιδήποτε άλλο που
θα εμπόδιζε την σωστή συγκόλληση.

 Την κατεργασία με μηχανή μωσαϊκού ή με άλλη μεθοδο και μετά πλήρης καθαρισμός.

 Το κατάβρεγμα του υποστρώματος μία μέρα τουλάχιστον πριν την εφαρμογή του ασταριού

 Την ανάμιξη της συσκευασίας Κ1 που περιλαμβάνει ρητίνη, πρόσμικτο,σκληρυντή και διάστρωση με βούρ-
τσα 0,7 kg/m².

 Τον ψεκασμό με ειδική άμμο F7 και F8 (τελική επάλειψη) πάνω στη νωπή επιφάνεια της βασικής στρώσης
σε κατανάλωση 50 gr/m² F7 & 50 gr/m² F8.

Η όλη εργασία θα εκτελεστεί από ειδικευμένο συνεργείο με τα κατάλληλα μηχανήματα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
υλικών.

Δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,50

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.18

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.95.99.04 Διαμόρφωση ράμπας με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Διαμόρφωση ράμπας με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 και σκληρυντικό υλικό, χρώματος της εκλογής της Επιβλέψεως που
περιλαμβάνει: Διάστρωση σκυροδέματος σε στρώση πάχους 10 cm οπλισμένο με δομικό πλέγμα,  διαμόρφωση και  στάθμι -
ση με δονητικό πήχυ της επιφάνειας του σκυροδέματος αμέσως μετά  τη  διάστρωσή του, διάστρωση του  σκληρυντικού υλι -
κού σε δύο δόσεις, επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας (σκούπισμα) και αγωγή της επιφάνειας με  εφαρμογή (με ψε -
κασμό) αντιεξατμιστικής μεμβράνης.

Δηλαδή υλικά εν γένει επί τόπου, δαπάνη μηχανημάτων και εργασία πλήρους κατασκευής  από ειδικευμένα συνεργεία και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Ε.19

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β73.95.99.06 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8
cm και κατηγορίας C20/25 (αφορά τις επιφάνειες δωμάτων και πλατείας)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου) και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χα -
λαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνονται:

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως

10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων

εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επί -

παση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και

χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

δ Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλα -

ζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.

ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο

5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.

στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την με-
λέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ. : 1.Ε.20

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β73.96.79.27 Επιστρώσεις δαπέδων με ελαστικές πλάκες ασφαλείας από ομογενές συνθετικό
καουτσούκ διαστάσεων 500Χ500Χ40mm  (η υπόβαση αποτιμάται σε άλλο άρθρο
του παρόντος τιμολογίου)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με ελαστικές πλάκες ασφαλείας από ομογενές συνθετικό καουτσούκ διαστάσεων 500Χ500Χ40mm (η
υπόβαση αποτιμάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου).

Οι ειδικές πλάκες δαπέδου για την απορρόφηση κρούσεων χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου απαιτείται προστασία από
πτώσεις (π.χ. χώροι παιδικής χαράς, χώροι άθλησης) και καλύπτουν ύψος πτώσης 1400mm. Στην κάτω τους πλευρά φέρουν
εγκοπές απορροής όμβιων υδάτων. Στις περιπτωσεις που δεν εγκιβωτίζεται το δάπεδο, στις απολήξεις και στις γωνίες τοπο-
θετούνται ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια.

Κατασκευάζονται από  90% ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα πολυουρεθάνης. Η πάνω στρώση  περίπου 7mm αποτε -
λείται από κόκκους φυσικού καουτσούκ οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία εγχυσης χρώματος και συγκόληση με
κόλλα πολυουρεθάνης.

Το κοκκοποιημένο ελαστικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πλακών διατηρεί τα χαρακτηριστικά του φυσικού
ελαστικού, συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας, της αντοχής στην κρούση, της αντίστασης στη θερμότητα, στην υγρα -
σία, της επιβράδυνσης ανάπτυξης βακτηριδίων, της αντίστασης στο ηλιακό φως και στην υπέρυθρη ακτινοβολία, της απορ-
ρόφησης των ηχητικών κυμάτων. 

Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας ΕΝ 1177:2008 και να φέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :
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-Προστασία από τραυματισμούς 

-Άριστη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες

-Πορώδης υφή και υδατοπεδατότητα

-Εύκολη επεξεργασία (κοπή, διαμόρφωση)

-Εύκολη τοποθέτηση 

-Ελάχιστη συντήρηση

-Φιλικό προς το περιβάλλον, 100% ανακυκλώσιμο υλικό

-Γρήγορη και οικονομική επισκευή σε περίπτωση τοπικής φθοράς η καταστροφής με αντικατάσταση μεμονωμένων πλακιδί -
ων

Εφαρμόζονται απαραίτητα πάνω σε λείο δάπεδο από σκυρόδεμα το οποίο είναι απαλλαγμένο από ουσίες όπως λάδια, σο-
βάδες, χώματα κ.α. και συγκολλούνται με ειδική κόλλλα πολυουρεθάνης.  

Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης των πλακών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες
του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Ε.21

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β74.24.88.02 Επισκευή-συντήρηση υπάρχοντων μαρμάρινων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416  100%

Επισκευή-συντήρηση υπάρχοντων μαρμάρινων επιφανειών, οιουδήποτε σχεδίου,  διαστάσεων και σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης που περιλαμβάνει: 

1) Την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων τεμαχίων με ίδιας προέλευσης μάρμαρα. 

2) Την κατάλληλη συμπλήρωση, αποκατάσταση της εξωτερικής επιφάνειας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, που θα γίνει με
ειδικό κονίαμα (με πρώτη ύλη από το ίδιο υλικό), και από αποδεδειγμένα έμπειρο τεχνίτη, χωρίς να δημιουργεί χρωματικές
διαφοροποιήσεις. 

3) Την αποκατάσταση αρμών ή διαρρήξεων στο σώμα του μαρμάρου, με χρήση σφραγιστικού κονιάματος από λευκό τσι-
μέντο και χαλαζιακή άμμο σε αναλογία 1:3. 4) Την λειότριψη και λείανση των επιφανειών με χρήση οξαλικών. Στα σημεία
όπου δεν είναι δυνατή η χρήση μηχανικών μέσων ο καθαρισμός θα γίνει με χρήση χημικών μέσων, που θα εγκρίνει η επίβλε -
ψη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας που περιλαμβάνει ανηγμένη την  αξία όλων των υλικών, μικροϋλι -
κών, ικριωμάτων, ειδικών εργαλείων και μεθόδων, καθώς και εργασία πλήρους καθαρισμού και συντήρησης των μαρμάρι -
νων επιφανειών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.22

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β74.30.99.06 Πλήρης κατασκευή ειδικών αποτμίσεων πεζοδρομίων (ράμπα αναπήρων) με ειδι-
κές πλάκες γρανίτου με ειδικές ραβδώσεις ή φολιδωτές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461  100%

Πλήρης κατασκευή ειδικών αποτμίσεων πεζοδρομίων (ράμπα αναπήρων),κατασκευαζόμενη όπως ακριβώς φαίνεται στις κα-
τασκευαστικές λεπτομέρειες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (ειδικές πλάκες γρανίτου με ειδικές ραβδώσεις ή φολιδωτές, δια -
μόρφωση μαρμάρινου κρασπέδου, τσιμεντοκονία κλπ.) και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 87,50

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.23

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β74.35.88.01 Πλακόστρωση με υπάρχουσες μαρμάρινες πλάκες από αποξήλωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461  100%

Πλακόστρωση με υπάρχουσες μαρμάρινες πλάκες από αποξήλωση, δηλαδή πλακόστρωση 1m² σε υπόστρωμα πάχους 2 cm
από τσιμεντοκονίαμα των 450 kg με τον καθαρισμό των αρμών του κονιάματος και πλήρους αρμολογήματος από τσιμεντοκο-
νίαμα των 600 kg με όλα τα απαιτούμενα υλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,75

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.24

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β74.90.79.09 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις
υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους
3 cm και πλάτους έως 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494  100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματι -
σμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους 3 cm και πλάτους έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,55

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.25

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β75.02.79.31 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου όσο το δυ-
νατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλο-
γή της επίβλεψης πάχους 3cm και πλάτους 11 έως 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508  100%
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Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες
και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους 3cm και πλάτους 11 έως 30 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήμα-
τος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 79,50

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.26

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β75.12.79.11 Περιθώρια  (σοβατεπιά)  από μάρμαρο όσο το  δυνατόν ομοιόχρωμο με τις  υφι-
στάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης  πλάτους
έως 10 cm

           Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513  100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και
επιλογή της επίβλεψης  πλάτους έως 10 cm. 

Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,72

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.27

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β75.22.79.10 Επίστεψη στηθαίων με μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες
πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης  πάχους 2 cm

                Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526  100%

Επίστεψη στηθαίων με μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλο -
γή της επίβλεψης  πάχους 2  cm. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και η εργασία μόρφωσης εγκοπής (ποταμού)
κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Ε.28

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β75.32.79.11 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες
πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους 2 cm

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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                       Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531  100%

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και  

επιλογή της επίβλεψης πάχους 2 cm cm πλάτους έως 45 cm, με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο 

τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 59,70

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ε.29

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β75.52.87.02 Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7551  100%

Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη αποξήλωσης και μεταφοράς  όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοπο -
θέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης τους από
σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 16/20, η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους από
σκυρόδεμα C 12/15, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου λευκού ανά m³ άμμου καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

Α.Τ.:  1.Ε.30

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β75.52.87.03 Κράσπεδα από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες
και μετά από δειγματισμό διαστάσεων 15Χ20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7551  100%

Κράσπεδα από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό διαστάσεων
15Χ20 cm. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλι -
κών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογρα-
φικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους από 1,00-0,80 m και όχι μικρότερου των 0,40-0,50 m (σε καμπύλες), η δα -
πάνη τέλειας στερέωσης τους από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 16/20, η δαπάνη κατα -
σκευής της βάσης έδρασής τους από σκυρόδεμα C12/15, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσι -
μέντου λευκού ανά m³ άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με  τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του (1 m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 66,00

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ

 σελ. 166                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Α.Τ.:  1.Ε.31

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β75.59.79.09 Σκαλομέρια από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες
και μετά από δειγματισμό ποιότητας πάχους 2 cm

                Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7558  100%

Σκαλομέρια από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις  υφιστάμενες πλάκες και  μετά από δειγματισμό ποιότητας
πάχους 2 cm, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά). Μάρμαρο και υλικά
τοποθετήσεως και εργασία κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισμού.

(1 τεμ )

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,97

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ 1.Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Α.Τ.:  1.Ζ.01

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\52.81.01 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281  100%

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου
3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150
mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.

Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Ζ.02

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1  100%

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κου -
φώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων

περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία,
σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και
εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς
και χειρολαβών.

Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.03

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1  100%

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κου -
φώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περ -
σιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής
ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς,
δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλ -
λων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

Α.Τ.:  1.Ζ.04

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116  100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα
για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό
σκελετό του τοιχοπετάσματος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.05

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116  100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα
για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία
στον τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.06

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\61.24 Κατασκευή διαβαθρών και  δαπέδων με μεταλλικές  εσχάρες βιομηχανικής προ-
έλευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές",
γαλβανισμένες εν θερμώ με οποιοδήποτε άνοιγμα βρόχου, από λάμες και στρογγυλό σίδηρο. Προμήθεια εσχαρών επί τόπου,
μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : ΕΞΙ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Ζ.07

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\61.28 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6128  100%

Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα, εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση
γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων και ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους,
ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα
απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης φύσεως εξοπλισμός και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με την με-
λέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)σιδηροκατασκευής σκελετού.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.08

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118  100%

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδορο -
φών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανι -
σμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά κα -
θώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.09

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239  100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανι -
σμένη 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 με -
λέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και
πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,50

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.:  1.Ζ.10 

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236  100%

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 θυροφύλλου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.11

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β52.01.88.05 Ξύλινος  σκελετός  στεγών  (στερέωση θερμομονωτικών πλακών)  από  καδρόνια
10x15 cm, σε αξονικές αποστάσεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5201  100%

Ξύλινος σκελετός στεγών (στερέωση θερμομονωτικών πλακών) από καδρόνια 10x15 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 100
cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσα-
λόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του σκελετού.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,25

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 1.Ζ.12

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β52.76.88.01 Σύνθετη ξυλεία ελάτης GL24 visual ή ισοδύναμο αυτής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277  100%

Κατασκευή φερόντων δοκών και τεγίδων στέγης, από ξυλεία ελάτης GL24 visual ή ισοδύναμη αυτής, διαφορετικών διατομών
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψι -
μο) των επιφανειών των ξύλων.

Στην τιμή, εκτός της κατασκευής, συμπεριλαμβάνονται, η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή
αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, καθώς και η τοποθέτηση  σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης της μελέτης.

(1m3 τοποθετημένης ξυλείας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 650,00

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Ζ.13

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β52.81.88.02 Επενδύσεις τοίχων με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12,5
mm,

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281  100%

Επενδύσεις τοίχων με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12,5 mm, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση
γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) με ελάχιστο μήκος κορμού 60 mm και ελάχιστο βάθος εισχωρήσε-
ως 30 mm, σε κάνναβο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.14

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β52.81.88.03 Επενδύσεις στεγών (πέτσωμα ) με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 25 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281  100%

Επενδύσεις στεγών (πέτσωμα ) με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 25 mm, επί υπάρχουσας υποδομής,
με χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) με ελάχιστο μήκος κορμού 60 mm και ελάχιστο βάθος ει-
σχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,50

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.15

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β52.98.79.02 Ξύλινη ψευδοροφή δια περαστών σανίδων (ραμποτέ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5294  100%

Ξύλινη ψευδοροφή δια περαστών σανίδων (ραμποτέ) σε ξύλινο σκελετό από πριστή ξυλεία μετά των εγκάρσιων συνδέσμων,
συμπεριλαμβανομένης της κατεργασίας (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) στην ορατή επιφάνεια.

Δηλαδή, υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα, εργασία πλήρους κατασκευής, στερεώσεως κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται, υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.16

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.20.87.02 Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα ανοιγόμενα με καϊτια,με θερμοδιακοπή από  τρικολ-
λητή-αντικολλητή ξυλεία Νιαγκόν προέλευσης Γκάνας
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100%

Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα ανοιγόμενα με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευ-
σης Γκάνας, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που
περιλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας διατομής 68/83 από τρικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, με ορθοστάτες και

πάνω τραβέρσα, τετραξύλου διατομής 68/83 mm, κάτω τραβέρσα 68/83 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβανι -

σμένα τζινέτια ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα

κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρου -

σας κατασκευής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μα-

στίχα σιλικόνης.

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68x83 mm με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ -

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.

δ) Tην κατασκευή και τοποθέτηση μονού λάστιχου περιμετρικά του κουφώματος και σε κατάλληλη θέση και διπλού λαστίχου

στο κατωκάσι για την άριστη ανεμοστεγανότητα αυτού.

ε) Την κατασκευή μασίφ ξύλινου καλύματος βαμμένου στο χρώμα των υαλοστασίων, στην εξωτερική πλευρά του νεροσταλ -

λάκτη των υαλοστασίων.

στ) Βαφή με υδατοδιαλυτή λάκα 3 χέρια ανοιχτού πόρου με 3 χέρια σουλφασέρ .

ζ) Tην αγορά και τοποθέτηση κλείθρων, μεντεσέδων, χειρολαβών και πομόλου G-U χρώματος της απόλυτης επιλογής της

επίβλεψης

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

 (Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.17

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.20.87.03 Ξύλινα υαλοστάσια με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα, με καϊτια,με θερμοδιακο-
πή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100%

Ξύλινα υαλοστάσια με σταθερά και  ανοιγόμενα τμήματα,  με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία
Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες
της επίβλεψης, που περιλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας διατομής 68/83 από τρικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, με ορθοστάτες και

πάνω τραβέρσα, τετραξύλου διατομής 68/83 mm, κάτω τραβέρσα 68/83 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβανι -

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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σμένα τζινέτια ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα

κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρου -

σας κατασκευής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μα-

στίχα σιλικόνης.

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68x83 mm με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ -

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.

δ) Tην κατασκευή και τοποθέτηση μονού λάστιχου περιμετρικά του κουφώματος και σε κατάλληλη θέση και διπλού λαστίχου

στο κατωκάσι για την άριστη ανεμοστεγανότητα αυτού.

ε) Την κατασκευή μασίφ ξύλινου καλύματος βαμμένου στο χρώμα των υαλοστασίων, στην εξωτερική πλευρά του νεροσταλ -

λάκτη των υαλοστασίων.

στ) Βαφή με υδατοδιαλυτή λάκα 3 χέρια ανοιχτού πόρου με 3 χέρια σουλφασέρ .

ζ) Tην αγορά και τοποθέτηση κλείθρων, μεντεσέδων, χειρολαβών και πομόλου G-U χρώματος της απόλυτης επιλογής της

επίβλεψης

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

(Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.18

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.20.87.04 Ξύλινα υαλοστάσια με σταθερά τμήματα και φεγγίτη και ενταγμένη δίφυλλη θύρα,
με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευ-
σης Γκάνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100%

Ξύλινα υαλοστάσια με σταθερά τμήματα και φεγγίτη και ενταγμένη δίφυλλη θύρα, με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολ-
λητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την
μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που περιλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας διατομής 68/83 από τρικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, με ορθοστάτες και

πάνω τραβέρσα, τετραξύλου διατομής 68/83 mm, κάτω τραβέρσα 68/83 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβανι -

σμένα τζινέτια ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα

κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρου -

σας κατασκευής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μα-

στίχα σιλικόνης.
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β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68x83 mm με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ -

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.

δ) Tην κατασκευή και τοποθέτηση μονού λάστιχου περιμετρικά του κουφώματος και σε κατάλληλη θέση και διπλού λαστίχου

στο κατωκάσι για την άριστη ανεμοστεγανότητα αυτού.

ε) Την κατασκευή μασίφ ξύλινου καλύματος βαμμένου στο χρώμα των υαλοστασίων, στην εξωτερική πλευρά του νεροσταλ -

λάκτη των υαλοστασίων.

στ) Βαφή με υδατοδιαλυτή λάκα 3 χέρια ανοιχτού πόρου με 3 χέρια σουλφασέρ .

ζ) Tην αγορά και τοποθέτηση κλείθρων, μεντεσέδων, χειρολαβών και πομόλου G-U χρώματος της απόλυτης επιλογής της

επίβλεψης

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

(Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.19

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.21.87.02 Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα συρρόμενα-επάλληλα με κίνηση και στα δύο φύλλα
με τζόκολλο στο κάτω μέρος του κουφώματος, από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία
Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, συμπεριλαμβανομένου και του βερνικώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100%

Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα συρρόμενα-επάλληλα με κίνηση και στα δύο φύλλα με τζόκολλο στο κάτω μέρος του κουφώμα-
τος, από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία  Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που περιλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας από τρικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, με ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα,

τετραξύλου διατομής 56/164 mm, κάτω τραβέρσα 56/164 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβανισμένα τζινέτια

ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώματος. Tα τζινέτια

θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα κατασκευή,

βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρουσας κατασκευ -

ής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης.

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68x77 mm, με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ -

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

γ) Την τοποθέτηση τεσσάρων (4) επιπλέον οριζοντίων τραβερσών διατομής 68x77 mm.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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δ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.

ε) Tην κατασκευή και τοποθέτηση λάστιχου περιμετρικά του φύλλου και ξεχωριστού λαστίχου στο μπινί στα σημεία σφράγι-

σης φύλλου-κάσσας και φύλλου-φύλλου για την άριστη ανεμοστεγανότητα του κουφώματος.

στ) Την τοποθέτηση οδηγού αλουμινίου διατομής 170x60 mm χρώματος καφέ ή ασημί

ζ) Την τοποθέτηση δύο (2) μηχανισμών οδηγού κύλισης G-U 934 (250 Kg/φύλλο) με ενισχυμένα ράουλα και επικαθήμενη λει -

τουργία για ακινητοποίηση/σφράγιση σε όλο το μήκος του οδηγού

η) Tην αγορά και τοποθέτηση κλείθρων, μεντεσέδων, χειρολαβών και πομόλου G-U χρώματος της απόλυτης επιλογής της

επίβλεψης

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

(Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.20

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.22.87.01 Ξύλινα υαλοστάσια μονόφυλλα σταθερά με καϊτια, με θερμοδιακοπή από τρικολ-
λητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100%

Ξύλινα υαλοστάσια μονόφυλλα σταθερά με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευ-
σης Γκάνας, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που
περιλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας διατομής 68/83 από τρικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, με ορθοστάτες και

πάνω τραβέρσα, τετραξύλου διατομής 68/83 mm, κάτω τραβέρσα 68/83 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβανι -

σμένα τζινέτια ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα

κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρου -

σας κατασκευής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μα-

στίχα σιλικόνης.

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68x83 mm με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ -

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.
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δ) Την κατασκευή μασίφ ξύλινου καλύματος βαμμένου στο χρώμα των υαλοστασίων, στην εξωτερική πλευρά του νεροσταλ -

λάκτη των υαλοστασίων.

ε) Βαφή με υδατοδιαλυτή λάκα 3 χέρια ανοιχτού πόρου με 3 χέρια σουλφασέρ .

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

(Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.21

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.22.87.02 Ξύλινα υαλοστάσια τρίφυλλα σταθερά με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-
αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100%

Ξύλινα υαλοστάσια τρίφυλλα σταθερά με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης
Γκάνας, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που πε -
ριλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας διατομής 68/83 από τρικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, με ορθοστάτες και

πάνω τραβέρσα, τετραξύλου διατομής 68/83 mm, κάτω τραβέρσα 68/83 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβανι -

σμένα τζινέτια ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα

κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρου -

σας κατασκευής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μα-

στίχα σιλικόνης.

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68x83 mm με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ -

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.

δ) Την κατασκευή μασίφ ξύλινου καλύματος βαμμένου στο χρώμα των υαλοστασίων, στην εξωτερική πλευρά του νεροσταλ -

λάκτη των υαλοστασίων.

ε) Βαφή με υδατοδιαλυτή λάκα 3 χέρια ανοιχτού πόρου με 3 χέρια σουλφασέρ .

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

(Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Ζ.22

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.22.87.03 Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα σταθερά με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-
αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421  100%

Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα σταθερά με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης
Γκάνας, κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που πε -
ριλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας διατομής 68/83 από τρικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, με ορθοστάτες και

πάνω τραβέρσα, τετραξύλου διατομής 68/83 mm, κάτω τραβέρσα 68/83 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβανι -

σμένα τζινέτια ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα

κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρου -

σας κατασκευής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μα-

στίχα σιλικόνης.

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68x83 mm με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ -

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.

δ) Την κατασκευή μασίφ ξύλινου καλύματος βαμμένου στο χρώμα των υαλοστασίων, στην εξωτερική πλευρά του νεροσταλ -

λάκτη των υαλοστασίων.

ε) Βαφή με υδατοδιαλυτή λάκα 3 χέρια ανοιχτού πόρου με 3 χέρια σουλφασέρ .

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

(Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.23

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.34.88.01 Εξώφυλλα  (πατζούρια)  δίφυλλα,  από  τρικολλητή-αντικολλητή  ξυλεία Νιανγκόν
προέλευσης Γκάνας, συμπεριλαμβανομένου και του βερνικώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5431  100%

Εξώφυλλα (πατζούρια) δίφυλλα, από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία  Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, πλήρη, οποιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίων με ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 56x70 mm, με ενδιάμεση
τραβέρσα (μεσοκάσσι) στα 700 mm από το δάπεδο, κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) διατομής 36Χ70 mm, με περιθώρια (περ -
βάζια) και αρμοκάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους και πλάτους όπως στο σχέδιο και φυλλαράκια (γρίλιες) δια -
τομής 46x11 mm.
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Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης συμπεριλαμβανομένου και
του βερνικώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(Αριθμητικά) : 420,00

 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.24

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.38.87.01 Ξύλινες υαλόθυρες μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες,  με  θερμοδιακοπή από
τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5437  100%

Ξύλινες υαλόθυρες μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες, με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προ-
έλευσης Γκάνας, κατασκευαζόμενες σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης,
που περιλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή ξύλινης κάσας από ξυλεία τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας,, με ορθοστάτες

και πάνω τραβέρσα, τετραξύλου διατομής 68/77 mm, κάτω τραβέρσα 68/77 mm, με νεροχύτες, που στερεώνεται με γαλβα -

νισμένα τζινέτια ανά 0,50 μ περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος. Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την φέρουσα

κατασκευή, βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και φέρου -

σας κατασκευής θα πληρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μα-

στίχα σιλικόνης.

β) Tον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ.), διατομής 68/77mm,  με εργαλεία (γλυφές), από την ίδια ποιότητα ξυ-

λείας από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη και πάχους το καθένα σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια, ώστε

να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες .

γ) Tην κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκαλύπτρων τετραξύλου μορφής μεγαλύτερης του τετρακυκλίου, αρμοκαλύπτρων φύλλων

(μπινί), πήχεων στερεώσεως των διπλών υαλοπινάκων οιασδήποτε μορφής και διατομής κ.λ.π., από ξυλεία ίδιας ποιότη-

τας.

Eπίσης την κατασκευή νεροσταλλάκτη από αναδειόμενο αλουμίνιο στην κάτω τραβέρσα της κάσσας του υαλοστασίου.

δ)  Tην  κατασκευή  και  τοποθέτηση  περιμετρικά  του  κουφώματος  και  σε  κατάλληλη  θέση  ειδικού  λάστιχου,  τύπου

ETHAFOAM, για την ανεμοστεγανότητα αυτού.

ε) Βερνίκωμα όλων των ξύλινων στοιχείων

στ)Tην προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων, χειρολαβών  της απολύτου επιλογής της επίβλεψης, όπου προβλέπεται από

την μελέτη.

Eργασία ως άνω πλήρης, περαιωμένη, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές, υποδομής και τελειωμάτων, έστω και εάν
δεν αναγράφονται στο παρόν.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Ζ.25

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β54.51.87.01 Eξωτερικές  θύρες  δίφυλλες,  ταμπλαδωτές,  από  τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία
Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας αρίστης ποιότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1  100%

Eξωτερικές θύρες δίφυλλες, ταμπλαδωτές, από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας αρίστης ποιότη-
τας, κατασκευαζόμενες με τις ίδιες διαστάσεις και μορφή με τις υπάρχουσες, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, την με -
λέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που περιλαμβάνουν:

α) Tην κατασκευή κάσας θυρόφυλλων, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές) από την ίδια ποιότητα ξυλείας, που στερεώνεται με γαλ-

βανισμένα τζινέτια ανά 50 εκ. περίπου, εναλλάξ (ένα από την μια μεριά, ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του κουφώμα-

τος.

Tα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 εκ., χωρίς το τμήμα της κάσας. Tα σόκορα των κασών που εφάπτονται με την λιθοδομή,
βάφονται τρεις φορές με μίνιο, προτού τοποθετηθούν στην θέση τους. Tα κενά μεταξύ τετράξυλου και λιθοδομής θα πλη -
ρωθούν με ισχυρή στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 kgr λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχα σιλικόνης.

β) Τον σκελετό (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κλπ), κατάλληλης διατομής και πάχους, σύμφωνα με την αντίστοιχη κατα-

σκευαστική λεπτομέρεια, από την ίδια ποιότητα ξυλείας.

γ) Την κατασκευή πρεβαζιών, αρμοκάλυπτρων τετράξυλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί), όλα από ξυλεία  Νιανγκόν προ-
έλευσης Γκάνας αρίστης ποιότητας, μορφής και διατομής σύμφωνα με τις υπάρχουσες.

δ) Την κατασκευή θυρόφυλλων, με ταμπλάδες από μασίφ ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, σύμφωνα με τη μελέτη.

ε) Tην κατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων της πόρτας, μεμονωμένων ή γραμμικών, από την ίδια ξυλεία, σύμφωνα

με τη δεδομένη μορφή και τις αντίστοιχες διατομές.

στ) Tην αγορά και τοποθέτηση μεντεσέδων, κλείθρων, χειρολαβών συρτών και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας αρίστης

ποιότητας, βαρέως τύπου και της απόλυτης επιλογής της επίβλεψης.

Πλήρης εργασία κατασκευής, τοποθέτησης,  στερέωσης,  διακόσμησης,  λειτουργίας,  υλικά και  μικροϋλικά συνδέσεως επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακροτάτου περιγράμματος(m²)

(Αριθμητικά) : 321,00

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

Α.Τ. : 1.Ζ.26

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β54.81.88.05 Πέργκολες, κέλυφος κτηρίου, σκιάδια και παρεμφερή από ξυλεία IROKO, προέλευ-
σης Καμερούν Αφρικής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621  100%

Κατασκευή περγκόλων, κελύφους κτηρίου, σκιαδίων και παρεμφερών κατασκευών από ξυλεία IROKO, προέλευσης Καμε -
ρούν Αφρικής, χωρίς σομφό, με τεγίδες διαφορετικών διατομών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οιοδήποτε ύψος από
το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και
των άκρων τους με γαλβανισμένα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και
την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικρουλικά, ικριώματα και εργασία πλή -
ρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την τεχνική περιγραφή που την συνοδεύει.

Φυσικές ιδιότητες -προέλευση ξυλείας: Ξύλο μέτριο σε βάρος με χρώμα χρυσαφί-πορτοκαλί προς καφέ με ευκρινείς γραμμές
ανοικτού χρώματος σε εφαπτομενικές τομές. Ξύλο με αντίθετα νερά, τραχεία αλλά ομοιόμορφη υφή. Φύεται στην τροπική
Αφρική.
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Μηχανικές ιδιότητες: Ξύλο με μέτρια αντοχή σε κάμψη και θλίψη με και πολύ χαμηλό Μ.Ε.και πολύ χαμηλή αντίσταση σε
κρούση

Πυκνότητα: R (12-15%) = 0,64 gr/cm3

Μέτρο ελαστικότητας: 9.400 N/mm2

Μέτρο θραύσεως: 90 N/mm2

Η εταιρεία που θα προμηθεύσει  την ξυλεία πρέπει  να είναι συμμορφωμένη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 995 του 2010
(EUTR) και να προσκομίσει όλα τα σχετικά αποδεικτικά , καθώς επίσης και  να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001-
2015.

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές,
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή και τις οδηγίες της επίβλεψης της με -
λέτης.

(1 m3 τοποθετημένης ξυλείας)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.200,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.27

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β61.05.81.16 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου,
με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S275

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας
S275, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργα -
σίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με πα -
ρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των στοι-
χείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων.

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

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,45

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.28

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β61.06.81.16 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου,
με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S275

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm,
ποιότητας S275, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες
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οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την στα-
τική μελέτη, και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την έδρασή τους με χρήση  μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου
EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων.

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,55

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.29

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β61.33.79.06 Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239  100%

Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα οιουδήποτε πάχους, σχεδίου, σχήματος επιφανειών και κατασκευών,
στραντζαρισμένης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, που στερεώνεται με γαλβανισμένες
ή ορειχάλκινες βίδες, πριτσίνια κλπ. 

Δηλαδή γαλβανισμένη λαμαρίνα με τη φθορά και τα μικροϋλικά συγκόλησης και στερέωσης, ικριώματα και εργασία κοπής,
μόρφωσης, συγκόλλησης, στερέωσης και γενικά πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και
τις οδηγίες της επίβλεψης, συμπεριλαμβανομένης της αξίας υλικών και εργασίας γιά το σφράγισμα των αρμών μεταξύ των τε -
μαχίων της λαμαρίνας και μεταξύ των λοιπών δομικών στοιχείων επάνω στα οποία στηρίζεται σε μαστίχη σιλικόνης καθώς
και το χρωματισμό με ισχυρό αντισκωριακό χρώμα σε δύο στρώσεις όλων των μεταλλικών επιφανειών που θα γίνουν αφα-
νείς.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,30

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.30

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β61.33.88.01 Αποξήλωση με προσοχή, επισκευή, συντήρηση, βαφή μεταλλικών κατασκευών
επιγραφών διαστάσεων 1,00x0,30 m και επανατοποθέτηση τους στις νέες θέσεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  100%

Αποξήλωση με προσοχή, επισκευή, συντήρηση, βαφή μεταλλικών κατασκευών επιγραφών διαστάσεων 1,00x0,30 m και και
επανατοποθέτηση τους στις νέες θέσεις σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και περιλαμβάνει:

- Αποξήλωση με προσοχή από τις υπάρχουσες θέσεις  

- Κοπή και απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων του μεταλλικού πλαισίου, της λαμαρίνας κ.λπ.

- Ενίσχυση με νέες λάμες, γωνίες, λαμαρίνα κ.λπ. όπου απαιτείται

- Αφαίρεση όλων των παλαιών χρωματισμών με χρήση διαλύματος καυστικής ποτάσας 1:3 έως 1:4

- Προετοιμασία και χρωματισμός με βερνικόχρωμα ριπολίνης της μεταλλικής κατασκευής των επιγραφών

- Επανατοποθέτηση τους στις νέες θέσεις 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρης περατωμένη, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατα-
σκευές υποδομής και τελειωμάτων, έστω και αν δεν αναγράφονται στο παρόν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00

 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.31

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.02.88.02 Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών υαλοστασίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6202  100%

Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών υαλοστασίων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και όπως πιο
κάτω αναλυτικά περιγράφεται:

 Αφαίρεση των υαλοστασίων και μεταφορά τους στο εργοστάσιο για επισκευή

 Αποξήλωση των υαλοπινάκων

 Κάλυψη του κενού με φύλλο νάυλον σε μεταλλικό πλαίσιο

 Έλεγχος των υαλοστασίων δηλαδή αποκατάσταση ή αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων μεταλλικών

στοιχείων, μεταλλικών εξαρτημάτων (όπως μεντεσέδες, πόμολα, μεταλλικές καβίλιες ασφάλισης κ.λπ.).

 Τροποποίηση στο περιμετρικό πλαίσιο-χείλος υποδοχής, υαλοπίνακα έτσι ώστε να τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνα-

κες

 Αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών

 Καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο μια στρώση ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος

 Φόρτωση και αποκομιδή των αποξηλωθέντων προϊόντων

 Επανατοποθέτηση των μεταλλικών υαλοστασίων, βαμμένων με βερνικόχρωμα ριπολίνης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρης, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές υποδο -
μής και τελειωμάτων έστω και εάν δεν αναγράφονται στο παρόν.

(1 m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 86,73

 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.32

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.01 Μεταλλικές υαλόθυρες, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με σταθερό φεγγίτη, με  μηχανική
θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικές υαλόθυρες, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με σταθερό φεγγίτη, με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου
χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 730,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
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Α.Τ.:  1.Ζ.33

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.05 Μεταλλικές υαλόθυρες,  δίφυλλες,  ανοιγόμενες,  με μηχανική θερμοδιακοπή,  από
προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικές υαλόθυρες, δίφυλλες, ανοιγόμενες,με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 765,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Ζ.34

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.06 Μεταλλικά υαλοστάσια, δίφυλλα, ( με ανοιγόμενα και ανοιγοανακλινόμενα τμήμα-
τα),  με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικά υαλοστάσια, δίφυλλα, ( με ανοιγόμενα και ανοιγοανακλινόμενα τμήματα), με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ
γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.810,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.35

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.07 Μεταλλικές  υαλόθυρες,  μονόφυλλες,  ανοιγόμενες,  με  μηχανική θερμοδιακοπή,
από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικές υαλόθυρες, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
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γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 920,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.36

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.09 Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (εξάφυλλη φυσούνα) με μηχανική θερμοδια-
κοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (εξάφυλλη  φυσούνα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 920,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.37

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.20 Μεταλλικά  υαλοστάσια,  πολλύφυλλα  (σταθερά  τμήματα  και  ενταγμένη δίφυλλη
θύρα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (σταθερά τμήματα και ενταγμένη δίφυλλη θύρα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από προ -
φίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λ.π.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 920,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Ζ.38

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  

           ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                    σελ. 185



Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.21 Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (σταθερά τμήματα και ενταγμένη μονόφυλλη
θύρα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (σταθερά τμήματα και ενταγμένη μονόφυλλη θύρα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από
προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 950,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.39

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.22 Μεταλλικά  υαλοστάσια,  σταθερά  μονόφυλλα   με  μηχανική  θερμοδιακοπή,  από
προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικά υαλοστάσια, σταθερά μονόφυλλα  με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 880,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.40

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.03.88.23 Μεταλλικοί φεγγίτες, σταθεροί  με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανι-
σμένου χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203  100%

Μεταλλικοί φεγγίτες, σταθεροί  με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.

Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ψευτοκασσών και των πάσης φύσεως παρεμ-
βυσμάτων γιά την στερέωση των πανέλων και τη σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμή-
θεια παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας των κουφωμάτων (κλειδαριές-πόμολα-χειρολαβές κ.λπ.) και ερ-
γασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και αναρτήσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
για παράδοση έτοιμου προς πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας κουφώματος
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 910,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.41

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β62.32.88.02 Διάτρητα μεταλλικά πετάσματα απόκρυψης κλιματιστικών μονάδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6230  100%

Διάτρητα μεταλλικά πετάσματα απόκρυψης κλιματιστικών μονάδων. Η μεταλλική κατασκευή θα αποτελείται από:

- Μεταλλικό σκελετό από διάφορες διατομές μορφοσιδήρου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

- Πλαίσια από μεταλλικές λάμες με ενταγμένη διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισμένα και θα βαφούν σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές χρωματισμού εξω-
τερικών μεταλλικών επιφανειών.

Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της με-
λέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά kg κατασκευής

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.42

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β63.03.81.11 Επισκευή, συντήρηση και βαφή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301  100%

Επισκευή, συντήρηση και βαφή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και περιλαμβάνει:

- Κοπή και απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων

- Ενίσχυση με λάμες, γωνίες, κ.λπ. όπου απαιτείται

- Αφαίρεση όλων των παλαιών χρωματισμών με χρήση διαλύματος καυστικής ποτάσας 1:3 έως 1:4

- Προετοιμασία και χρωματισμός με βερνικόχρωμα ριπολίνης

Εργασία πλήρως περατωμένη, με όλα τα στοιχεία, βοηθητικές κατασκευές υποδομής και τελειωμάτων, έστω και αν δεν ανα -
γράφονται στο παρόν.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,52

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.43

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β64.06.81.01 Σιδεριές ασφαλείας προστασίας παραθύρων και θυρών ακριβές αντίγραφο των
υπαρχόντων, από ράβδους σφυρηλατημένους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100%

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Σιδεριές ασφαλείας προστασίας παραθύρων και θυρών ακριβές αντίγραφο των υπαρχόντων, από ράβδους σφυρηλατη-
μένους σε όλες τους τις έδρες για θύρες, παράθυρα κλπ. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

(1 Kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,80

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.44

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β64.26.81.11 Μεταλλικός χειρολισθήρας από γαλβανισμένο σωλήνα διατομής Φ 2 1/2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100%

Μεταλλικός χειρολισθήρας από γαλβανισμένο σωλήνα διατομής Φ 2 1/2'', ο οποίος στερεώνεται επί των δομικών στοιχείων
(τοιχεία - πλινθοδομές) μέσω λάμας και με μεταλλικά βίσματα όπως προβλέπεται από τη μελέτη και την τεχνική περιγραφή.

Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, σύμφωνα με
τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 m)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,30

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.45

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β64.26.88.02 Μεταλλικό κιγκλίδωμα  κλιμάκων, παταριών, εξωστών  ωφέλιμου ύψους 0,90-1,00
m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100%

Μεταλλικό κιγκλίδωμα  κλιμάκων, παταριών, εξωστών  ωφέλιμου ύψους 0,90-1,00 m, με διπλό χειρολισθήρα διατομής 60x20
mm,(σε ύψος90&60 cm) και δύο παράλληλους με το χειρολισθήρα ράβδους μασίφ διατομής 10x10 mm και ορθοστάτες μα -
σίφ διατομής 20x20 mm ανά 0,90 m περίπου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, (Α10.1-Α10.4) που περιλαμβάνουν:

α) Δύο (2) παράλληλους με το χειρολισθήρα ράβδους διατομής 10x10 mm.

β) Ορθοστάτες μασίφ διατομής 20x20 mm  στηριζόμενοι στο βαθμιδοφόρο

γ) Χειρολισθήρες  60x20 mm,(σε ύψος 90&60 cm) στηριζόμενοι στους ορθοστάτες με ηλεκτροσυγκόλληση.

Περιλαμβάνονται υλικά μικροϋλικά,  στήριξης των ορθοστατών και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέω-
σης.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,20

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.46

 σελ. 188                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β64.26.88.03 Μεταλλικό αφαιρετό αναδιπλούμενο κιγκλιδώμα δώματος ωφελίμου ύψους 0,90-
1,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100%

Μεταλλικό αφαιρετό αναδιπλούμενο κιγκλίδωμα δώματος, ωφέλιμου ύψους 0,90-1,00 m, με διπλό χειρολισθήρα διατομής
60x20 mm,(σε ύψος90&60 cm) και δύο παράλληλους με το χειρολισθήρα ράβδους μασίφ διατομής 10x10 mm και ορθο-
στάτες μασίφ διατομής 20x20 mm ανά 0,90 m περίπου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, (Α10.1-Α10.4) που περιλαμ-
βάνουν:

α) Δύο (2) παράλληλους με το χειρολισθήρα ράβδους διατομής 10x10 mm.

β) Ορθοστάτες μασίφ διατομής 20x20 mm  στηριζόμενοι στο βαθμιδοφόρο

γ) Χειρολισθήρες  60x20 mm,(σε ύψος 90&60 cm) στηριζόμενοι στους ορθοστάτες με ηλεκτροσυγκόλληση.

Περιλαμβάνονται υλικά μικροϋλικά,  στήριξης των ορθοστατών και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέω-
σης.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 88,20

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Ζ.47

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β64.30.79.02 Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα και ορθοστάτες
διατομής Φ50/2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  100%

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα και ορθοστάτες διατομής Φ50/2 mm μορφής και διαστάσεων
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η πάκτωση στα οικοδομικά στοιχεία θα γίνεται με ειδικά ανοξείδωτα τεμάχια.

Δηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής,τοποθέτησης στερέωσης, σύμφωνα με τα σχέδια
της μελέτης.

Tιμή ανά μέτρο (m) κιγκλιδώματος

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 95,79

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 1.Ζ.48

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β72.71.88.03 Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και τοποθέτηση πολυκαρβονικού φύλλου τύ-
που palsun UV+2 ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  50%

ΟΙΚ 6118  50%

Αποξήλωση και αντικατάσταση υφιστάμενου στεγάστρου και κατασκευή νέου μεταλλικού στις διαστάσεις του υφιστάμενου,
καθώς και τοποθέτηση πολυκαρβονικού φύλλου τύπου palsun UV+2 ή ισοδύναμο αυτού, 5mm μασίφ, σε χρώμα φιμέ γκρι 

μετά από δειγματισμό και έγκριση της επίβλεψης της μελέτης. Πιστοποιητικά: ΕΝ131501, ΒS476/7, NFP92501,4, ASTM D-
635.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των υλικών, καθώς και οιαδήποτε προεργασία-εργασία πριν την
τοποθέτηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις οδηγίες του κατασκευαστή και της επίβλεψης της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.: 1.Ζ.49

Άρθρο: ΥΔΡ Γ\11.15.01 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυ-
ποποιημένο κανάλι  εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με
εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη
γαλβανισμένη.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ)
με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χα -
λύβδινες ή χυτοσιδηρές.

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια απο -
στράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων

- Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν
την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. 

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δί-
κτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυ -
τη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του συστή -
ματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας,
μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύ-
σεως  υλικών  πάκτωσης  και  στερέωσης,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  εργοστασίου  κατασκευής.   
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαι -
τέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται)
καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών. 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες  (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο
15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο
250 kN)

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο
400 kN)
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Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600:
αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900:
αντοχή σε φορτίο 900 kN)

Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι
υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.                                                                             

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 47,90

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ 1.Η: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.01

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\72.44.01 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακο-
ρύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244  100%

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

Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Η.02

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντί-
ων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246  100%

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

Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.:  1.Η.03

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\72.47.02 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246  100%

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο
στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου
του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή ανα-
λόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.

Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.04

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού
βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιη-
μένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής
δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate),
το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού
υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ

Α.Τ.:  1.Η.05

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\77.33 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740  100%

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,30

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.06

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740  100%

Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλι -
κών έργων".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,15

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.07

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυ-
ψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης
των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλι -
κής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Η.08

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσα-
νίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης
των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλι -
κής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Η.09

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\77.94 Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%
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Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators) ξύλου, για προστασία έναντι της φωτιάς επί 60 λεπτά,  οποια -
δήποτε μορφής ξυλίνων επιφανειών, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με primer
(υπόστρωμα) συμβατού με την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τα υλικά της αντιπυρικής επάλειψης ή εμποτισμού υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του
Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.:  1.Η.10

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργα -
νισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτι -
σμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.11

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οπο-
ποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, 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 ορι -

ζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από

ανοδιωμένο αλουμίνιο 

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.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.:  1.Η.12

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με
ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ

Α.Τ.:  1.Η.13

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.03 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψή-
κτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδη-
γίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,80

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.14

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903  100%

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
(με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού
επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προ -
μηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνι -
στάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Η.15

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m², σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίη -
ση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των
λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.16

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m², υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης
στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές
αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή
με το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.17

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με  πολυεστερικό
πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στε -
γών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με
θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές και απολήξεις.

Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ.:  1.Η.18

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.15.01 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m²

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με
την μελέτη.

Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m².

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.19

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40
mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.

Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,50

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.20

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.17 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244  100%

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με στραντζαριστή γαλβανισμένη λα-
μαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα
και ειδικές ροδέλες και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στε -
γανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.21

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με
κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των
παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζε -
ται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.:  1.Η.22

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.21 Στεγανοποιητικά  μάζας  σκυροδέματος  (πρόσμικτα  μείωσης υδατοπερατότητας)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921  100%

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω
υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες με-
λέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.23

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.37 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936  100%

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών
στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80
του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-
02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

Α.Τ.:  1.Η.24

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936  100%

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής (δευτερεύουσας σημασίας), πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου
βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυ-
ψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδη -
γίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.25

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης
πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυ-
τών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις
δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,50

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.26

Άρθρο:  ΟΙΚ Β\79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς
στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου 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.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,50

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.Η.27

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β73.95.88.01 Ακρυλικό 8mm γαλακτερό χυτό άθραυστο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100%

Τοποθέτηση ακρυλικού 8mm γαλακτερού χυτού άθραυστου (επεξεργασία rigid) και εκτύπωση αυτοκόλλητου πολυμερικού
αντοχής. Στην τιμή εκτός της τοποθέτησης συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια του υλικού. Η τοποθέτηση βάσει των οδηγιών
της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 255,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ.:  1.Η.28

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β76.22.79.02 Γυάλινο κιγκλίδωμα εξωστών - εσωτερικών αιθρίων από υαλοπίνακα ασφαλείας
Securit\Triplex συνολικού πάχους 12 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm) ενδεικτικού
τύπου GLASSCON GLASS BALLUSTRADES

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100%

Γυάλινο κιγκλίδωμα εξωστών - εσωτερικών αιθρίων από υαλοπίνακα ασφαλείας Securit\Triplex συνολικού πάχους 12 mm (6
mm + μεμβράνη + 6 mm) ενδεικτικού τύπου GLASSCON GLASS BALLUSTRADES με γραμμική έδραση των υαλοπινάκων με
χωνευτή τοποθέτηση σε κολεό στήριξης "Π", με ελαστικά παρεμβύσματα για αποφυγή τριβής μεταξύ των μεταλλικών στοιχεί -
ων και του γυαλιού και στήριξη του κολεού σε υπάρχουσα μεταλλική υποδομή ή beton. Η κουπαστή του κιγκλιδώματος είναι
από προφίλ αλουμινίου ελλειπτικής διατομής ενδεικτικού τύπου "GLASSCON AEROLUV AL 02".

Πλήρης περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικρουλικά επί τόπου, σύμφωνα με
την μελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

(1 m² τοποθετημένου πλήρους κιγκλιδώματος)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.29

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β76.25.87.01 Επικάλυψη τύμβου με υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 16 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100%

Επικάλυψη τύμβου με υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 16 mm.

Οι υαλοπίνακες θα αποτελούνται απο διαφανές κρύσταλλο SECURIT-TRIPLEX πάχους 8+8 mm.

Δηλαδή  σφράγισης, μικρούλικα, εργασία κοπής και τοποθέτηση σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης  και τις οδηγίες της επί -
βλεψης και του προμηθευτού του συστήματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.30

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β76.27.87.01 Διπλοί  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  συνολικού
πάχους 32,8 mm, (κρύσταλλο 8,8 mm Pilkington Optiphon + κενό 16 mm + κρύ-
σταλλο 8 mm Pilkington Optiphon)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ενεργειακοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27 mm, (κρύσταλλο 6 mm + κενό 12 mm + Triplex 44.1
mm), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την
αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 93,50

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.Η.31

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β77.30.88.01 Εφαρμογή ασταριού αφυγροχρώματος τύπου BIOCASA ή ισοδύναμο αυτού σε
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735  100%

Εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ασταριού αφυγροχρώματος τύπου BIOCASA ή ισοδύναμο αυτού.

Το αστάρι αφυγροχρώματος τύπου BIOCASA ή ισοδύναμο αυτού είναι ακρυλο-σιλοξανικό γαλάκτωμα ομογενοποίησης της
απορροφητικότητας των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, μέσω της εφαρμογής με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό του υλικού
σταθεροποίησης με βάση υδατοδιαλυτό ακρυλο-σιλοξανικό γαλάκτωμα με μεγάλη ικανότητα διαπνοής.

Προετοιμασία  επιφανειών  (καθαρισμός  με  τα  κατάλληλα μέσα ώστε  να  είναι  απαλλαγμένο  από  εύθρυπτα  τμήματα και
σκόνη), πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). Οι νέες επισκευές από
επίχρισμα πρέπει να αφήνονται να ωριμάσουν. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό κατά την εφαρμογή.

Στην τιμή δαπάνης συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμη -
θευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.Η.32

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β77.72.88.01 Βερνίκι εμποτισμού νερού τύπου SIKKENS WF61 ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771  100%

Εφαρμογή βερνικιού εμποτισμού νερού τύπου SIKKENS WF61 ή ισοδύναμο αυτού, μετά από δειγματισμό και οδηγίες της
επίβλεψης. Προβλέπεται οιαδήποτε επεξεργασία-εργασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του βερνικιού. Εφαρμογή ως
εξής: μία στρώση βερνικιού εμποτισμού νερού τύπου SIKKENS WF61 ή ισοδύναμο αυτού,  μία στρώση μονωτικό σόκωρων-
μόρσων τύπου WV456 ή ισοδύναμο αυτού, μία στρώση μία στρώση μονωτικό τύπου V-JOINT ημιδιαφανές ή ισοδύναμο,
δύο στρώσεις βερνικιού εμποτισμού νερού τύπου SIKKENS WF61 ή ισοδύναμο αυτού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές-
οδηγίες του προμηθευτή ξυλείας και του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,07

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.33

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β77.74.81.01 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη

 σελ. 202                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774  100%

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, κλπ) με βερνικόχρωμα ριπολίνης από συνθετικές ρητί -
νες χωρίς σπατουλάρισμα. Απόξεση και καθαρισμός των επιφανειών με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώμα -
τος μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,70

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 1.Η.34

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β77.95.88.01 Προστασία επιφανειών από Graffiti

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Προμήθεια, μεταφορά και εφαρμογή υλικού προστασίας από graffiti.

Για τη προστασία επιφανειών από Graffiti περιλαμβάνονται:

Η επιφάνεια να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιές και λιπαρές ουσίες.

Πριν την εφαρμογή υλικού προστασίας εφαρμόζεται ειδικό αστάρι πρόσφυσης τύπου GRAFFITI MAGIC-SEALER της NEW
PRO, ή παρόμοιο. Θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο αστάρι βάσει του πορώδους της επιφανείας. Για επιφάνειες από φυ-
σικούς λίθους, μάρμαρο, γρανίτη, γύψο, σκυρόδεμα, φυσικό τούβλο θα επιλεχθεί το GRAFFITI MAGIC SEALER - POROUS
της NEW PRO, ή παρόμοιο. Για επιφάνειες από γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, ξύλο  καθώς και βαμμένες επιφάνειες θα επιλεχθεί
το GRAFFITI MAGIC-SEALER - NON POROUS της NEW PRO, ή παρόμοιο. To υλικό είναι άοσμο (διαφανές), ματ, UV
resistant, ανθεκτικό σε άλατα, στην όξινη βροχή, υδατοαπωθητικό και αδιάβροχο, με κατανάλωση 0,15-0,20lt/m2. Εφαρμόζε -
ται σε μια στρώση με ρολό, βούρτσα ή ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, σε θερμοκρασίες από 5C έως 30C και υγρασία που να
μην υπερβαίνει το 85%. Μετά την πάροδο δύο(2) ωρών από την εφαρμογή του υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την εφαρ -
μογή του υλικού προστασίας επιφανειών   Newpro Graffiti GUARD Magic της NEW PRO ή παρόμοιο. Το υλικό είναι άχρωμο
(διαφανές), ματ, UV resistant, σταθερό και ισχυρό για μακροχρόνια προστασία από graffiti, με κατανάλωση 0,10-0,12lt/m2.
Το υλικό εφαρμόζεται σε μια στρώση με ρολό, βούρτσα ή ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και σε θερμοκρασίες από 5C έως 30C
και υγρασία που να μην υπερβαίνει το 85%. Το υλικό προστασίας μετά την πάροδο έξι (6) ωρών από την εφαρμογή μπορεί
να καθαριστεί επανειλημμένα για πάνω από 50 τοπικούς καθαρισμούς για την αφαίρεση κάθε είδους graffiti, βρωμιάς και
χρώματος με την χρήση μαλακού σφουγγαριού και νερό. Δεν απαιτείται η χρήση διαλυμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται
ή χρήση πιεστικού μηχανήματος. Το υλικό μπορεί να διατεθεί και σε glossy (γυαλιστερή) διαφανή επιφάνεια. Το υλικό έχεις
εγγύηση αντοχής σε έκθεση σε Περιβαλλοντικές Συνθήκες για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφάνειας, εκτελεσμένης σε οποιαδήποτε στάθμη από το επίπε-
δο εργασίας, καθοριζόμενη καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και του προμηθευτή των υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ. : 1.Η.35

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β77.100.88.01 Εφαρμογή αφυγροχρώματος τύπου BIOCASA ή ισοδύναμο αυτού σε εσωτερικές
και εξωτερικές επιφάνειες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες,  αφυγροχρώματος τύπου BIOCASA ή ισοδύναμο αυτού. Πρόκειται για
ακρυλο-σιλοξανικό γαλάκτωμα το οποίο εφαρμόζεται προσεκτικά σε όλη την επιφάνεια με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό σε δύο
στρώσεις, αραιωμένο στην πρώτη και τη δεύτερη στρώση περίπου κατά 20 - 30% κατ'όγκο με νερό σύμφωνα με τις ανάγκες
και τις συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν, σε υποστρώματα που έχουν στεγνώσει καλά ή με υγρασία όχι μεγαλύτερη από
6%.Οι απαραίτητες περιβαλλοντικές συνθήκες για την πραγματοποίηση της διακόσμησης απαιτούν θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος και υποστρώματος μεταξύ των + 5 C και των + 30 C και σχετική υγρασία περιβάλλοντος μικρότερη από  80%.Χρόνος
επάλληλης εφαρμογής μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης τουλάχιστον 12 ώρες. Αποφύγετε την εφαρμογή με άμε-
ση έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από βροχή και υγρασία μέχρι
την πλήρη ξήρανση του φιλμ. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών παρτίδων χρωματιστού προϊόντος ή της ολοκλήρωσης
μίας εργασίας με προϊόν από τη μηχανή χρωμάτων, συνιστάται η ανάμιξη των προϊόντων μεταξύ τους προκειμένου να απο-
φευχθούν μικρές διαφορές στην απόχρωση.

Προδιαγραφές:

HIGH-TECH Ανθεκτικότητα στον καθαρισμό > 10000 κύκλοι UNI 10560Διαπερατότητα από τους υδρατμούς κατηγορία V1
(υψηλή) EN ISO 7783-2Yδατοπερατότητα κατηγορία W3 (χαμηλή) EN 1062-3. Συμμορφώνεται με τη θεωρία Kuenzle w < 0,5
kg /m2∙h0,5 - SD < 2 m DIN 18550 Λήψη δεδομένων σε +20 C θερμοκρασία, 65% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Μεγάλη ικανότητα
διαπνοής και προστασίας ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τη ρύπανση, τα άλγη, βακτήρια και μύκητες, με υπέρ-
λεπτα υλικά και πιγμέντα ανθεκτικά στο φως όπως το BIOCASA Αφυγρόχρωμα της Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating Eco
2. Ανθεκτικό στον καθαρισμό >10000 κύκλοι σύμφωνα με το UNI 10560, υδρατμοπερατό κατηγορία V1 (Υψηλή) σύμφωνα με
το EN ISO 7783-2, υδατοπερατό W3 (χαμηλή) σύμφωνα με το EN1062-3.Απόδοση BIOCASA Αφυγρόχρωμα  ≈ 0,3 ℓ/.  Το
χρώμα θα επιλεγεί μετά από δειγματισμό στο έργο από την επίβλεψη της μελέτης.

Στην τιμή δαπάνης συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμη -
θευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.36

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β78.02.87.01 Κατασκευή τσιμέντινης προκατασκευασμένης κορνίζας απλού σχεδίου διαστάσε-
ων 470x118 mm  ακριβές αντίγραφο με την υπάρχουσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7808  100%

Κατασκευή τσιμέντινης προκατασκευασμένης κορνίζας απλού σχεδίου διαστάσεων 470x118 mm ακριβές αντίγραφο με την
υπάρχουσα.

Δηλαδή δαπάνη εκμαγείων, υλικά κατασκευής,επεξεργασίας και τοποθέτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοπο-
θέτησης.

Τιμή ανά μέτρο  (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
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Α.Τ.:  1.Η.37

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β78.02.88.02 Παραγωγή και τοποθέτηση γύψινου αρνητικού καλουπιού με χύτευση επιτόπου
λευκού τσιμέντου, γραμμικής φάσας μεσορόφου διαστάσεων 20x200 mm ακριβές
αντίγραφο με την υπάρχουσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7808  100%

Παραγωγή και τοποθέτηση γύψινου αρνητικού καλουπιού με χύτευση επιτόπου λευκού τσιμέντου, γραμμικής φάσας μεσο-
ρόφου διαστάσεων 20x200 mm  ακριβές αντίγραφο με την υπάρχουσα. Πριν από την καθαίρεση  όλων των επιχρισμάτων
των τραβηχτών και των γύψινων κορνιζών, θα γίνει αποκοπή και φύλαξη των τμημάτων τους όπου κριθεί απαραίτητο από
τους επιβλέποντες του έργου (ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κρατήσει αριθμημένα δείγματα και να έχει σημειωμένη την
ακριβή αρχική τους θέση), προκειμένου στην επανακατασκευή τους να υπάρχουν τα αρχικά πραγματικά διαστασιολογικά με -
γέθη. Τα δείγματα αυτά φυλάσσονται σε προστατευμένο από ζημιές μέρος στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων
και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να μην προξενηθούν ζημιές σε αυτά.

Δηλαδή δαπάνη εκμαγείων, υλικά κατασκευής,επεξεργασίας και τοποθέτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και  τοπο-
θέτησης.

Τιμή ανά μέτρο  (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 85,00

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Η.38

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β78.30.81.06 Ηχοαπορροφητικές οροφές ενδεικτικού τύπου Quattro της GYPTONE διάτρητες,
διαστάσεων 600Χ600Χ12,5 mm, χρώματος λευκού RAL 9010 Gloss 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Ηχοαπορροφητικές οροφές ενδεικτικού τύπου Quattro της GYPTONE διάτρητες, διαστάσεων 600Χ600Χ12,5 mm, χρώματος
λευκού RAL 9010 Gloss 15 με ειδικό ηχοαπορροφητικό υαλοπίλημα στην πίσω πλευρά. Οι πλάκες θα έχουν τετραγωνικής
διατομής οπές, 9Χ9 mm με αξονική απόσταση κέντρων 19,5mm, βάρους 8 kg/cm² και ηχοαπορρόφηση NRC 0,65 με τε -
τράγωνα άκρα για εμφανή σύστη-μα ανάρτησης 2 mm.

Δηλαδή υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, ανάρτησης, στερέωσης και σε λειτουργία σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένης ψευδοροφής

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,35

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.39

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β78.36.79.09 Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή ενδεικτικού τύπου Knauf

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή ενδεικτικού τύπου Knauf, οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους επι -
φανείας, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Τα μέτωπα και οι φάσες στηρίζονται σε μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστές διατομές και οι γυψοσανίδες πάχους 12,5
mm στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες  βίδες.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Δηλαδή υλικά,μικρουλικά  γενικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής στην οποία περιλαμβάνεται καί η
προσαρμογή τυχόν στομίων κλιματισμού, η σφράγιση και κάλυψη των αρμών μεταξύ των γυψοσανίδων με ειδική ταινία, κα-
θώς  και το ειδικό φινίρισμα της επιφανείας των γυψοσανίδων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,89

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.40

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.11.79.01 Προμήθεια  και  τοποθέτηση  στεγανωτικής  μεμβράνης  με  αντιριζική  προστασία
FPO ενδεικτικού τύπου Sarnafil

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης με αντιριζική προστασία FPO ενδεικτικού τύπου Sarnafil, με επικάλυψη
τουλάχιστον 30 cm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,56

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.41

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.12.79.04 Προμήθεια,  διάστρωση και  επένδυση εύκαμπτης  αντιριζικής,  στεγανοποιητικής
μεμβράνης πολυολεφίνης με υαλοπίλημα, για στεγανοποίηση δωμάτων κλπ. εν-
δεικτικού τύπου Sarnafil TG 66-18, πάχους 1,8 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Διάστρωση και επένδυση εύκαμπτης αντιριζικής, στεγανοποιητικής μεμβράνης πολυολεφίνης με υαλοπίλημα, για στεγανο-
ποίηση δωμάτων κλπ. ενδεικτικού τύπου Sarnafil TG 66-18, πάχους 1,8 mm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή,
με τα αναγκαία προβλεπόμενα στηρίγματά τους (λάμες στερέωσης κ.λ.π.) σε έργα του περιβάλλοντος χώρου προεργασία ,
υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρως περαιωμένη, μετρούμενης σε πραγματική επικαλυμμένη  επιφάνεια σύμφωνα με τη
μελέτη.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,75

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.42

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.13.79.09 Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με
χρήση ινοπλισμένων πολυμερών.  Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα
από ίνες άνθρακα) συστήματος S&P CFK 150/2000, ενδεικτικός τύπος ανθρακοε-
λάσματος S&P CFK 150/2000 της Sintecno ή ισοδύναμο, πλάτους 5 cm και πάχους
1.2 mm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών (σύνθετα
συστήματα εφαρμογής). Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα από ίνες άνθρακα) συστήματος S&P CFK 150/2000,
ενδεικτικός τύπος ανθρακοελάσματος S&P CFK 150/2000 της Sintecno ή ισοδύναμο, μέσου μέτρου ελαστικότητας >=170.000
Ν/mm, πλάτους 5 cm και πάχους 1.2 mm, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α) Επιμελής καθαρισμός, τυχόν  διευθέτηση  υποστρώματος   επί   των   επιφανειών αναφοράς, ήτοι αφαίρεση τυχόν χαλα -
ρών σαθρών στοιχείων δια  χειρός (καλέμισμα) ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων και εξυγίανση υποστρώματος  με  εποξει -
δική πάστα ή  ρητινοκονίαμα.

Β) Καθάρισμα - ενεργοποίηση του ελάσματος με ειδικό διαλύτη - ενεργοποιητή ενδεικτικού τύπου Cleaner X3 της Sintecno ή
ισοδυνάμου.

Γ) Την εφαρμογή γραμμικά με κανονική σπάτουλα ενός στρώματος εποξειδικής πάστας (κόλλας επικόλλησης) ενδεικτικού τύ-
που Sinmast P103 ή ισοδυνάμου, πάχους περίπου 1 mm, άμεσα επάνω στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου στα σημεία
προσαρμογής των ελασμάτων. Η εποξειδική πάστα προσαρμογής αποτελεί το μέσο μεταφοράς των τάσεων από το δομικό
στοιχείο στην σύνθετη διατομή S&P CFK 150/2000.

Δ) Την εφαρμογή  με σπάτουλα ομοιόμορφα (γραμμικά επίσης σε όλο το ανάπτυγμα της προδιαμορφωμένης διατομής S&P
CFK 150/2000), ενός στρώματος εποξειδικής πάστας ενδεικτικού τύπου Sinmast P103 ή ισοδυνάμου, μέσου πάχους περίπου
2-3 mm, με τρόπο τέτοιο ώστε η μεγαλύτερη ποσότητα της ρητίνης να συγκεντρώνεται αξονικά (σε σχήμα πρίσματος) στο
μέσο του πλάτους της εξεταζόμενης διατομής του ελάσματος. 

Ε) Συμπίεση του ελάσματος με κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλματος 40 mm, ώστε η κόλλα να βγει από τα δύο
άκρα, αφαιρώντας την περίσσεια κόλλα εκατέρωθεν του ελάσματος με τη βοήθεια σπάτουλας.

Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί  οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζομένης καλώς,εκτελεσμένης σύμφωνα με τη
μελέτη,τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες  της  Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου
και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση,
λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν απαιτηθεί.

(1 m πλήρως τοποθετημένο συνθετικό έλασμα ως άνω)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 49,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ

Α.Τ.:  1.Η.43

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.15.79.02 Στρώσεις διηθητικού υποστρώματος ενδεικτικού τύπου SF της ZINCO

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Στρώσεις διηθητικού υποστρώματος ενδεικτικού τύπου SF της ZINCO σε οποιεσδήποτε θέσεις και κατασκευές σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,15

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.44

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.15.79.18 Προμήθεια και  διάστρωση διηθητικού φύλλου ενδεικτικού τύπου Polyfelt  TS 65
βάρους 285 g/m2

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Προμήθεια και διάστρωση διηθητικού φύλλου ενδεικτικού τύπου Polyfelt TS 65 βάρους 285 g/m2, σε οποιεσδήποτε θέσεις
και κατασκευές σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.45

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.15.79.19 Προμήθεια και διάστρωση υποστρώματος συγκράτησης υγρασίας και προστασίας
της μόνωσης ενδεικτικού τύπου SSM 45 της Zinco

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Προμήθεια και διάστρωση υποστρώματος συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης ενδεικτικού τύπου SSM 45
της Zinco, σε οποιεσδήποτε θέσεις και κατασκευές σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,03

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.46

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.16.79.07 Υαλόπλεγμα για την ενίσχυση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Υαλόπλεγμα για την ενίσχυση επιχρισμάτων σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. Το υαλόπλεγμα καρφώνεται με  ατσαλόκαρ -
φα στην προβλεπόμενη θέση ή δένεται με αλληλοκάλυψη των φύλλων έτσι ώστε τελικά να ενσωματωθεί στη μάζα του επιχρί -
σματος σαν οπλισμός.

Δηλαδή υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής,τοποθέτησης και στερέωσης.

(1m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,31

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.47

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.16.88.02 Υαλόπλεγμα πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικού τύπου Glasstex 40.40 ή παρομοίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%

Υαλόπλεγμα πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικού τύπου Glasstex 40.40 ή παρομοίου (Εφαρμόζεται εκτός των εξωτερικών επι -
χρισμάτων) με οπές μεγέθους 4cmx4cm, που παράγεται με υψηλής ποιότητας νήματα, κατασκευάζεται με την τεχνική Leno
και έχει σχεδιαστεί για να αντέχει αλκαλικά από τσιμέντο και ανυδρίτη από γύψο. Κατάλληλο για την ενίσχυση τσιμεντοκο -
νιών σε δάπεδα και σοβάδες ακόμη και εφαρμογές μικρού πάχους. Η εφαρμογή του είναιπολύ εύκολη και γρήγορη. Έχει
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μέση διαμήκη/εγκάρσια αντοχή εφελκυσμού περίπου 10% υψηλότερη από το γαλβανισμένο πλέγμα σιδήρου με ελαφρύ
πλέγμα 5x5cm, Φ 2 mm. Mε πιστοποίηση ITC και TBU για ενισχυτικές επιφάνειες και σοβά μεγάλου πάχους.

Δηλαδή υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής,τοποθέτησης και στερέωσης.

(1m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.:  1.Η.48

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.20.79.01 Επιστρωση με αποστραγγιστική μεμβράνη ενδεικτικού τύπου FLORADRAIN FD 40
της ZINCO

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επιστρωση με αποστραγγιστική μεμβράνη ενδεικτικού τύπου FLORADRAIN FD 40 της ZINCO, τοποθετούμενη ελεύθερα με
αλληλοκάλυψη των φύλλων κατά 15 cm τουλάχιστον.

Ήτοι μεμβράνη επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως στις επιφάνειες που προβλέπονται από την μελέτη και σύμ -
φωνα με τα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28,90

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.49

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.34.81.03 Μόνωση με πλάκες ξυλόμαλλου τύπου TEKTALAN πάχους 70 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες ξυλομάλλου με πυρήνα πετροβάμβακα τύπου TEKTALAN χωρίς στερέωση
τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,80

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.50

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.45.79.08 Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονω-
τικού υλικού πάχους 7 cm, ενδεικτικού τύπου Dow Roofmate

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940  100%

Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 7 cm, ενδεικτικού τύ -
που Dow Roofmate, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρης κατασκευής, μετρούμενη σε Μ2 πραγματικής επιφάνειας.

(1 m² επιφανείας τοποθετημένων πλακών)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,63

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.51

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.45.81.03 Θερμική απομόνωση  τοίχων,οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυ-
στερίνης, πάχους 7 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση, για τοίχους, οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 7 cm, από
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.:  1.Η.52

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.45.88.06 Θερμική απομόνωση στεγών, δαπέδων με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης εν-
δεικτικού τύπου  ROOFMATE SL, πάχους 10 cm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμική απομόνωση στεγών, δαπέδων με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου  ROOFMATE SL, πάχους 10
cm και βάρους 20 Κg/m³, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρης κατασκευής, μετρούμενη σε m² πραγμα-
τικής επιφάνειας.

(1 m² επιφανείας τοποθετημένων πλακών)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,63

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.53

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.55.81.03 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 80 mm και πυκνότητας 50
kg/m³

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 80 mm και πυκνότητας 50
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.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,38

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.54
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Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.55.81.04 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 40 mm και πυκνότητας 40
kg/m³

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 40 mm και πυκνότητας 40
kg/m³, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,25

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  1.Η.55

Άρθρο:  ΟΙΚ Ν\Β79.55.81.05 Θερμο-ηχομόνωση  με  πλάκες  ορυκτοβάμβακα  πάχους  70  mm  πυκνότητας 40
Kg/m³

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934  100%

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες μονωτικού πορώδους απορροφητικού υλικού, από
ορυκτοβάμβακα πάχους 70 mm πυκνότητας 40 Kg/m³, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατα -
σκευής.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας, πάχους 40 mm πυκνότητας 70 Kg/m³

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,88

(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 1.Η.56

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β79.70.81.05 Στεγανοποίηση στεγών με ψεκαζόμενη υγρή μεμβράνη, ελαστική δύο (2) συστατι-
κών, ενδεικτικού τύπου SIKALASTIC 851 R

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%

Στεγανοποίηση στεγών με ψεκαζόμενη υγρή μεμβράνη, ελαστική δύο (2) συστατικών, ενδεικτικού τύπου SIKALASTIC 851
R,σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, μετά της απαραίτητης εργασίας καθαρισμού της επιφάνειας.

Δηλαδή η προμήθεια και μεταφορά του υλικού στο έργο, η προετοιμασία των επιφανειών και η επάλειψη σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του υλικού και εν γένει εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m²)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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ΟΜΑΔΑ 2.Α : ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α.Τ.: 2.Α.01

Άρθρο: ΠΡΣ Α01 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1110  100%

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλή -
λων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών
στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,

- η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν
προς εκμετάλλευση),

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,

- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή
απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον
αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα,

- οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος των προσωρινών
αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους
μέχρι να χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά τους, και η δια -
μόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.02

Άρθρο: ΠΡΣ Α02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α  100%

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσε-
ως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχο -
ντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα
τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της
οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν
αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των
αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων
ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτω-
ση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυν-
ση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα
και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνε-
ται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύ-
κνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται ερ -
γαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους απο-
ζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις
που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από
σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρί -
σκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του πα-
ρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και
σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκ-
σκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,22

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.03
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Άρθρο: ΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την

προμήθεια του υλικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλα-
τειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτι -
κή γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφο -
ράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής
γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νο -
είται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμι -
ση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογί -
ου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.04

Άρθρο: ΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή

εγκατάσταση χλοοτάπητα

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140  100%

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα
ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση
του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που
απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 105,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Α.05

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\Γ03.1 Ανάμιξη φυτικής γης-βελτιωτικών και υποστρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Εργασία ανάμιξης φυτικής γης, τύρφης, περλίτη και υποστρώματος ανάπτυξης φυτών  σε χώρο έξω από την κονίστρα και
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια του κηπευτικού χώματος και της άμ -
μου πληρώνονται ιδιαίτερα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ΕΝΑ

Α.Τ.: 2.Α.06

Άρθρο: ΠΡΣ Δ01.7 Δένδρα, κατηγορίας Δ7

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου,
τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά
την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δα -
πάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτε -
χνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

ΝΑΠΡΣ Δ01. 7  Δένδρα κατηγορίας  Δ7

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.: 2.Α.07

Άρθρο: ΠΡΣ Δ01.9 Δένδρα, κατηγορίας Δ9

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου,
τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά
την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δα -
πάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτε -
χνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

ΝΑΠΡΣ Δ01. 9  Δένδρα κατηγορίας  Δ9

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ.: 2.Α.08

Άρθρο: ΠΡΣ Δ02.5 Θάμνοι, κατηγορίας Θ5

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυ -
χόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
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απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική με -
λέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

ΝΑΠΡΣ Δ02. 5  Θάμνοι κατηγορίας  Θ5

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.09

Άρθρο: ΠΡΣ Δ02.6 Θάμνοι, κατηγορίας Θ6

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυ -
χόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική με -
λέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

ΝΑΠΡΣ Δ02. 6  Θάμνοι κατηγορίας  Θ6

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Α.10

Άρθρο: ΠΡΣ Δ06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκ -
φόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξί -
ου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση
των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

ΝΑΠΡΣ Δ04. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.11

Άρθρο: ΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής
προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : ΕΞΙ

Α.Τ.: 2.Α.12

Άρθρο: ΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την με -
λέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρι -
σμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.13

Άρθρο: ΠΡΣ Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου διογκωμένου περλίτη για γεωργική χρήση, συσκευασμένου, μεγέθους κόκκων 3-4 mm σε
αναλογία 70-80 % κ.ο., σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ετεπ 10-05-02-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.14

Άρθρο: ΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ

0,50 Χ 0,50 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100%

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και
των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,50
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(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.15

Άρθρο: ΠΡΣ Ε04.3 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  1,00 Χ

1,00 Χ 1,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110  100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και
των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας

ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.: 2.Α.16

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση
του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώμα -
τος μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προ -
κύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,40

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Α.17

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι
το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προ -
κύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.: 2.Α.18

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο
μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευ -
σης, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προ -
κύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

Α.Τ.: 2.Α.19

Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το
λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λί -
πανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική με -
λέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προ -
κύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.: 2.Α.20

Άρθρο: ΠΡΣ Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510  100%

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές
απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσω -
μάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm

3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια.

4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
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5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συ-
χνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε
όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκα -
τάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.500,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΟΜΑΔΑ 2.Β : ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

Α.Τ.: 2.Β.01

Άρθρο: ΥΔΡ Ν\ΓΕ11.3.1 Σύστημα στήριξης δένδρων (αγκύρωση)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6753  100%

Το σύστημα υπόγειας πρόσδεσης για την υποστύλωση δένδρων σε φυτεμένο δώμα περιλαμβάνει τρεις ιμάντες που καταλή-
γουν σε βρόγχο, ένα προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και έναν ιμάντα με μηχανισμό σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή
τέντωσης στο κάτω μέρος. Κάθε ιμάντας είναι από πολυέστερ (PES 100%) με ισχυρή πλέξη (ΕΝ12193-2). Το υπόστρωμα,
φυσικό υλικό από πεπιεσμένες ίνες κοκοφοίνικα πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια ριζόμπαλας για την αποφυγή τραυ-
ματισμών. Το σύστημα δεν φέρει μεταλλικά στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη της ριζόμπαλας. Ο μηχα-
νισμός σύνδεσης θα φέρει λαβή κλειδώματος και θα επιτρέπει την επαναρύθμισή του ώστε να σφίγγει τους ιμάντες χωρίς να
ακυρώνει τη λειτουργία τους.

Τα χαρακτηριστικά του Υπόγειου Συστήματος Πρόσδεσης δένδρων θα φέρουν φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών κα, βεβαί -
ωση τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγίες σωστής εγκατάστασης.

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των υλικών, της επι τόπου μεταφοράς πάσης φύσεως υλικών καθώς και της
διάνοιξης του λάκκου φύτευσης και την κάθε είδους εργασία για την πλήρη και λειτουργική εγκατάσταση του συστήματος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου συστήματος υπόγειας πρόσδεσης δένδρων σε φυτεμένο δώμα

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 110,86

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Β.02

Άρθρο: ΥΔΡ Ν\ΓΕ11.15.1 Κανάλι αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με προσθήκη των

ανάλογων σχαρών από ανοξείδωτο χάλυβα (AlSI 304)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Κανάλι 138x1000x85mm (εξ.διαστάσεις) και σχάρα ανάλογου μεγέθους από ανοξείδωτο χάλυβα.

Στη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου του έργου πάσης φύσεως υλικών καθώς και
της διάνοιξης του αύλακα και κάθε είδους εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και σωστή λειτουργία του συστήματος.

Συμπεριλαμβάνει στη τιμή τα εξαρτήματα στερέωσης και τα τερματικά όπου αυτά απαιτούνται.

Τιμή πλήρως τοποθετημένου καναλιού στράγγισης ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 72,86

(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Β.03

Άρθρο : ΠΡΣ Ε16.1.2 Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πάχους 0,8 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%
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Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (PP),  πάχους 0,8 mm   τοποθετούμενες στην περίπτωση χημικής ασυμβα-
τότητας των υλικών στεγανοποίησης και του φυτευμένου δώματος, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για
την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτου -
μένων μικροϋλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη
των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm
πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.: 2.Β.04

Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.4.1.2 Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

πάχους 1,8 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) πάχους 1,8 mm, με επιμήκυνση θραύσης >200%,
εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χα -
ρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλή-
ρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επι-
φανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτου -
μένων μικροϋλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η
επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υπο -
στρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)

- Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
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Α.Τ.: 2.Β.05

Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.6.2 Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, πάχους

4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, από συνθετικές
ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο,
βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών
κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του υποστρώματος
και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης

- Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την αντιριζική μεμβράνη
με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή.

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού του-
λάχιστον 4 lt/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2.Β.06

Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.7.2 Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά

φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα

αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Αποστραγγιστικό σύστημα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ανακυκλωμένο πολυστυρένιο
(Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), με αμφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους
οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό, με οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλο-
φορίας του αέρα, με δυνατότητα αποθήκευσης νερού, οποιουδήποτε χρώματος, βιολογικά αδρανές, για την προστασία των
οριζόντιων επιφανειών και  την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτευμένα δώματα (FLL guidelines
7.2/2002).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του συστήματος
αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων με τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους.
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- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm,
με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 24,20

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Β.07

Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.9.3 Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ.
φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό
διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines,
DIN, CE)

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων και των απαιτου -
μένων υλικών στερέωσης

- Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με επικάλυψη των άκρων του όπως προδια -
γράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από
την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση).

- Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.

- Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Β.08

Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.10.2 Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και

εντατικού τύπου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100%

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου από προπαρασκευασμένα ανακυ -
κλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με σύσταση που εξασφαλίζει
τον εφοδιασμό των φυτών με  τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους,  παραδιδόμενα σε οικοδομικούς

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ποσοστό κόκκων d < 0,063mm έως 20% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς)

- ποσοστό αργίλου (d<0,002 mm)  3-10% κατά μάζα

- ποσοστό ιλύος  (d=0,002 mm <= d => 0,063mm) 10-17% κατά μάζα

- μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι >=10 cm, και d = 16 mm όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm

- pH 6,0 - 8,5

- περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά <=90 g/l

- υδατοϊκανότητα >=45% και <= 65 % κ.ο

- περιεχόμενο αέρα >=10% κ.ο

- περιεκτικότητα σε άλατα <=2,5 g/l

- κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών

- Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών του υποστρώματος

- Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας του.

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 260,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Β.09

Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.12 Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά

μεταλλικά στοιχεία

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244  100%

Μηχανική στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης στα περιμετρικά τοιχία και στηθαία επιφάνεια με ειδι -
κά τεμάχια αλουμινίου, ή στραντζαριστή λαμαρίνα, ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη. πλάτους >=30 mm και πάχους >=1 mm, συ-
γκρατούμενα με ανοξείδωτα βύσματα και ροδέλες και σφράγιση των κενών με μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης εξωτερι -
κών χώρων, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ

Α.Τ.: 2.Β.10
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Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.13.3 Φρεάτια  ελέγχου  υδρορροών  φυτευμένων  δωμάτων,  από  πολυπροπυλένιο,
ύψους 20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244  100%

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά ή από συνθετικά υλικά, με διάτρητη σχάρα και πλευρικές εγκοπές εισαγωγής νερού
για την αποστράγγιση φυτευμένων δωμάτων, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουμένων εξαρτημάτων τους για την σύνδεση με
τις υδρορρόες του δώματος.

- Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 103,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ

Α.Τ.: 2.Β.11

Άρθρο: ΠΡΣ Ν\Ε16.9.1 Γεωύφασμα εδαφοκάλυψης βάρους 100 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Γεωύφασμα εδαφοκάλυψης βάρους 100 gr/m2.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,60

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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ΟΜΑΔΑ 2.Γ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α.Τ.: 2.Γ.01

Άρθρο: ΠΡΣ Α09.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού

δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111  100%

Χειρωνακτική  εκσκαφή και  επαναπλήρωση τάφρων για  υπόγεια  τοποθέτηση  αρδευτικού  δικτύου  σε  χαλαρά,  γαιώδη  ή
γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.

Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,20

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  2.Γ.02

Άρθρο: ΠΡΣ Α09.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού

δικτύου Τάφροι βάθους 20 -  40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111  100%

Χειρωνακτική  εκσκαφή και  επαναπλήρωση τάφρων για  υπόγεια  τοποθέτηση  αρδευτικού  δικτύου  σε  χαλαρά,  γαιώδη  ή
γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.

Τάφροι βάθους 20 -  40 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ΕΝΑ

Α.Τ.: 2.Γ.03

Άρθρο: ΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαι-
θυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι,
τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.: 2.Γ.04

Άρθρο: ΠΡΣ Η01.2.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πο-
λυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η
προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγι -
ση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η01.2. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,80

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.05

Άρθρο: ΠΡΣ Η01.3.1 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιμή
μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήρι -
ξης κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις σταλακτών ή μι -
κροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η01.3. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 4 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,14

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.06

Άρθρο: ΠΡΣ Η02.1.6 Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστημένος σε
υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουμένων μικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο
σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν περιλαμ -
βάνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

Η02.1. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 100 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Α.Τ.: 2.Γ.07

Άρθρο: ΠΡΣ Η02.3.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 10 atm, με μούφα σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγα-
νότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση,
δοκιμασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως
αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του
ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συ-
σκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

Η02.3. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 50 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ

Α.Τ.: 2.Γ.08

Άρθρο: ΠΡΣ Η03.1.3 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου,

ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμή-
θεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτε -
ρα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Η03.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.09

Άρθρο: ΠΡΣ Η04.3.3 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκι -
μών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η04.3. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,50

 σελ. 230                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.10

Άρθρο: ΠΡΣ Η04.4.3 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η04.4. 3  Ονομαστική διάμετρος  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.11

Άρθρο: ΠΡΣ Η04.6.3 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκι -
μών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η04.6. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,20

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.12

Άρθρο: ΠΡΣ Η04.8.3 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκι -
μών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η04.8. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.13

Άρθρο: ΠΡΣ Η04.9.3 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκι-
μών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η04.9. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.:  2.Γ.14

Άρθρο: ΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής

διαμέτρου Φ  1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
08-01-00.

Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,80

(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.15

Άρθρο: ΠΡΣ Η05.7.1 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές,

ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, PΝ 16 atm. 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η05.7. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Γ.16

Άρθρο: ΠΡΣ Η05.10.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, DN Φ 80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%
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Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η05.5. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 80 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 225,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Γ.17

Άρθρο: ΠΡΣ Η07.1 Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1''. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης
και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.: 2.Γ.18

Άρθρο:ΠΡΣ Η07.2.2 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm,

ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 και

παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Φίλτρα νερού,  σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με ίνες υάλου,   με
απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm.

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η07.2. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in κοντό

Ενεργής επιφάνειας    440 cm2

Παροχής τουλάχιστον μέχρι   5,00 m3/h

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.19

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Άρθρο: ΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,22

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.20

Άρθρο: ΠΡΣ Η08.2.7.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες

και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33

cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες με λαβύρινθο μακράς διαδρομής
και θάλαμο αυτορύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύ-
στημα αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο με ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας
κλπ) και  σύστημα αντιστράγγισης.  Προμήθεια σωλήνων και  εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση και  εργασία πλήρους
εγκατάστασης σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος για διάστημα 5 ετών, δηλ. η εργασία και τα αναλώσιμα υλι -
κά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.)

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Η08.2.7. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,05

(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.21

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή
χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
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Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμ-
φωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ

Α.Τ.: 2.Γ.22

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.1.1.6 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή
χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμ-
φωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Η09.1.1. 6   Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Γ.23

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.6.3 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου,

ελεγχόμενες Η/Β 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)

-με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση

-με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας

-με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων

-διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)

-με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων

-με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα

-με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοπο-
θέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-
00.

Η09.2.6. 3  Ελεγχόμενες Η/Β  18

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.24

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.6.5 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου,

ελεγχόμενες Η/Β 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)

-με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση

-με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας

-με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων

-διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)

-με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων

-με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα

-με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοπο-
θέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-
00.

Η09.2.6. 5  Ελεγχόμενες Η/Β  24

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 650,00

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.25

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.11 Αισθητήρας βροχής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62  100%

Αισθητήρας βροχής (rain sensor) με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως
εγκατεστημένος και δοκιμασμένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,00
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(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ

Α.Τ.: 2.Γ.26

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτη -
ση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επί -
χωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).

Η09.2.13. 4  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Γ.27

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.14.1Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,   μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20

(cm), πάχους 1,2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα
πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά πα -
ρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με
δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την ερ-
γασία  τοποθέτησης.

ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α  Διαστάσεις  40 x 30 x 20 (cm), πάχος = 1,2 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Γ.28

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.14.1Ζ Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,   μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25

(cm), πάχους 1,2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα
πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά πα -
ρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με
δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την ερ-
γασία  τοποθέτησης.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Ζ  Διαστάσεις  80 x 60 x 25 (cm), πάχος = 1,2 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 125,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.: 2.Γ.29

Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.15.4 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5  mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία πλήρους τοπο -
θέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

Η09.2.15. 4  Διατομή  5 x 1,5 mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ΕΝΑ

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α.Τ.: 3.Α.01

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β51.04.87.02 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων εισόδων και πινακίδας εισόδου παιδικής χα-
ράς, κωδ. 0020-354 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων εισόδων και πινακίδας εισόδου παιδικής χαράς, κωδ. 0020-354 τύπου Athletico ή ισοδυ -
νάμου. Η ξύλινη είσοδος διαστάσεων 260Χ230 εκ. αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής 9Χ9 εκ. και ύψους 225 εκ.
Στην κορυφή των κολώνων με στριφώνια 8Χ80 είναι συνδεδεμένα ξύλινα δοκάρια  διατομής 4,5Χ15 εκ. και μήκους 260 εκ. τα
οποία έχουν κουρμπαρισμένες άκρες. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται  κάθετα 11 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ15Χ50 εκ.  με στρι -
φώνια 8Χ120.

Στα οριζόντια δοκάρια και με τη βοήθεια αλυσίδας υπάρχει κρεμαστή ξύλινη πινακίδα σε διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτή -
σεις του πελάτη. Η πινακίδα δύναται να φέρει ανάγλυφη χάραξη. Η πύλη της εισόδου αποτελείτε από δύο φύλλα που δη-
μιουργούνται από δύο οριζόντια δοκάρια 4.5Χ9Χ90 εκ. που πάνω τους στηρίζονται 6 κάθετης στοίχισης ξύλα διατομής 4.5Χ9
εκ. με κουρμπαρισμένες τις επάνω πλευρές και μεταβλητού μήκους που αυξάνει σταδιακά από την άκρη προς το κέντρο.

Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με
ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. 

Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται με ακτίνα  5 χιλ.  περίπου. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευα -
σμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας
με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να
παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

 σελ. 238                                                                                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



Τα ξύλινα μέρη προστατεύονται με βερνίκια και χρώματα ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας
(θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυ-
βδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα  μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές.

Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία :

Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη
συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει
20εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος.

Στο έδαφος πακτώνονται μόνο  τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση περίπου 10 εκ.
από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα
ποιότητας ISO 9001 : 2000 και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 1.819,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 

Α.Τ. : 3.Α.02

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\51.04.87.05 Προμήθεια και  τοποθέτηση ξύλινου φράκτη κάθετης στοίχισης παιδικής χαράς,
κωδ. 0020-356 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου φράκτη κάθετης στοίχισης παιδικής χαράς, κωδ. 0020-356 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου.
Κάθε τμήμα του φράκτη αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής 9Χ9 cm και ύψους 100 cm. Στην κορυφή του το ξύλο
κόβεται με φάλτσο ώστε να σχηματιστεί τετράγωνο 4,5Χ4,5 cm. Οι κολώνες έχουν οπές ώστε να εφαρμόζουν σε αυτές δύο
ξύλα διαστάσεων 4,5Χ10Χ200 cm. Αυτά τα ξύλα τοποθετούνται σε αποστάσεις 74 cm και 15,5 cm από τη βάση των κο -
λώνων. 

Πάνω στα οριζόντια ξύλα εφαρμόζονται με χρήση νοβοπανόβιδων 4Χ60 και κόλλας, ξύλα διατομής 2Χ9 cm και ύψους 80 cm
με τις δύο άκρες τους διαμορφωμένες με φάλτσο. Αυτά καρφώνονται έτσι ώστε να αφήνουν κενό 9,2 cm.

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης. Οι βάσεις
πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή,
σχήματος "Π" και διαστάσεων 100Χ12Χ4 cm περίπου και πάχους 0,5 cm, τα οποία "αγκαλιάζουν" την κολώνα και ενώνονται
μεταξύ τους με περαστές βίδες 5/8"Χ15. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο
από μπετόν. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχι -
στον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.

Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με
ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Έχει αντοχή 360 kp/m2 και
ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m3. 

Όλες οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται με ακτίνα 5 mm περίπου. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευα -
σμένα από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα, είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας
με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να
παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους, ακολουθεί
μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων. 

Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα
ποιότητας ISO 9001 : 2000 και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 112,00

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ

Α.Τ. : 3.Α.03

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β54.81.81.20 Καθιστικό εξωτερικού χώρου  διαστάσεων 50x180 cm, αποτελούμενο από βάση
από σκυρόδεμα και ξύλινη έδρα (κάθισμα) από τρεις (3) δοκίδες διατομής 50x150
mm από αντικολλητή ξυλεία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605  100%

Καθιστικό εξωτερικού χώρου  διαστάσεων 50x180 cm, αποτελούμενο από βάση από σκυρόδεμα και ξύλινη έδρα (κάθισμα)
από τρεις (3) δοκίδες διατομής 50x150 mm από αντικολλητή ξυλεία,  που στερεώνονται επάνω στη βάση από σκυρόδεμα
μέσω μεταλλικών διατομών σχήματος U. Δηλαδή βάση καθιστικού από σκυρόδεμα C 16/20 ελαφρά οπλισμένο, με ξυλότυπο
επιμελημένης κατασκευής (ανεπίχρηστο) με φαλτσόπηχες σε όλες τις ελεύθερες ακμές.

Η βάση του καθίσματος κατασκευάζεται από μεταλλικές διατομές σχήματος U 40x50 mm, οι οποίες είναι πακτωμένες στη
βάση του οπλισμένου σκυροδέματος.

Τα ξύλινα μέρη θα παραδοθούν βερνικωμένα με ισχυρό βερνίκι κατάλληλο για εξωτερική χρήση (αποτιμάται σε άλλο άρθρο
του παρόντος τιμολογίου) και οι επιφάνειες του μπετόν θα αδιαβροχοποιηθούν.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου, μικροϋλικά
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και βαφής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 

Α.Τ.: 3.Α.04

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.07.88.01 Μονάδα μεταλλικής κούνιας σε σχήμα "βάρκας"

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Προμήθεια,  μεταφορά και  εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μεταλλικής κούνιας  παίδων σε σχήμα βάρκας με  τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Χώρος ασφαλείας: 8000x3450mm

Κούνια παίδων σε σχήμα βάρκας τύπου STILUM play ή ισοδύναμη αυτής, διαστάσεων περίπου 2985x1450x1350mm, για
παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών, και ύψος πτώσης 925mm.

Το πλαίσιο και οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι (ΙΝΟΧ) τύπου V2A με διάμετρο 60mm και 42,3mm
τουλάχιστον.
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Το όργανο δημιουργείται από ένα σύμπλεγμα μεταλλικής βάσης από ανοξείδωτους σωλήνες, που αποτελείται από δύο τρί-
στηλους στύλους ενωμένους μεταξύ τους τριγωνικά. Οι τρεις σωλήνες στην κορυφή τους έχουν πώματα από ειδικό άθραυστο
πλαστικό, διαφορετικών χρωμάτων.

Στο άνω μέρος των στύλων υπάρχει ανεξάρτητος άξονας και στις δύο πλευρές απ' όπου αναρτάται η πλατφόρμα ταλάντωσης
μορφής βάρκας.

Η πλατφόρμα "βάρκα" είναι κατασκευασμένη  από ανοξείδωτους σωλήνες για το πλαίσιο με τριγωνική απόληξη σε κάθε
πλευρά που καταλήγει σε δύο μπάλλες από EPDM διαμέτρου 160mm τουλάχιστον.

Το δάπεδο της πλατφόρμας είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα επενδεδυμένη από έγχρωμους ελαστικούς κόκ-
κους γρανούλας EPDM για την ασφάλεια των παιδιών κατά την χρήση.

Η ανάρτηση της "βάρκας" γίνεται με δύο σταθερούς αιωρητήρες από ανοξείδωτους σωλήνες τριγωνικής μορφής.

Το όργανο ταλάντωσης συνοδεύεται από δύο ελαστικά στοιχεία από έγχρωμους κόκκους γρανούλας EPDM που τοποθετού -
νται κατά την πάκτωση κάτω από το κατώτερο σημείο ταλάντωσης και χρησιμεύουν ως αποσβεστήρες κρούσης. Το όργανο
θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176.

Η στερέωση του οργάνου γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο μπετόν με ατσάλινες πλάκες που συνοδεύουν το όργανο
σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή.

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας, μεταφοράς και της εγκατάστασης του οργάνου, συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και
όλες οι εργασίες (εκσκαφή, επιχώσεις, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξυλότυπος κτλ) και τα υλικά για την πλήρη κατασκευή της
βάσης θεμελίωσης του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης.

Η στερέωση του οργάνου γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα με ατσάλινες πλάκες που συνοδεύουν το όρ -
γανο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή.

Το όργανο πρέπει να φέρει ταμπέλα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και το πιστοποιητικό του οργάνου ΕΝ 1176 και ν' ανα -
γράφεται η επιτρεπόμενη ηλικία και ο μέγιστος αριθμός των χρηστών.

Η εργασία πλήρως περαιωμένη και το όργανο έτοιμο προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 6.300,00

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.: 3.Α.05

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.07.88.03 Μονάδα οργάνου ταλάντωσης, τύπου SALI 2, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Όργανο ταλάντωσης δύο θέσεων,  για παιδιά  τριών ετών και  άνω,  με  διαστάσεις  3130x550x931mm περίπου και  ύψος
πτώσης 1300mm. Το όργανο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτους (ΙΝΟΧ) σωλήνες, τύπου V2A, με διαμέτρους 89 mm,
60,3 mm, 54 mm και 33,7mm τουλάχιστον.

Αποτελείται από έναν κεντρικό ημικυκλικό άξονα, σφραγισμένο στα δύο άκρα του με ημικυκλικά πώματα, επάνω στον οποίο
είναι στερεωμένα οι χειρολαβές-κεραίες που καταλήγουν σε σφαίρες από EPDM με διάμετρο 80mm και τα καθίσματα με
σχήμα σέλας από EPDM με εσωτερική μεταλλική ενίσχυση.

Η ταλάντωση του οργάνου πραγματοποιείται στο κέντρο του άξονα, σε 2 ημικυκλικές βάσεις συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας, μεταφοράς και της εγκατάστασης του οργάνου, συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και
όλες οι εργασίες (εκσκαφή, επιχώσεις, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξυλότυπος κτλ) και τα υλικά για την πλήρη κατασκευή της
βάσης θεμελίωσης του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης. 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Η στερέωση του οργάνου γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα με ατσάλινες πλάκες που συνοδεύουν το όρ -
γανο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή.

Το όργανο συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176 και έχει μέγιστη πτώση (HIC) 1300 mm.

Χώρος ασφαλείας: 3600x5150 mm

Το όργανο πρέπει να φέρει ταμπέλα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και το πιστοποιητικό του οργάνου ΕΝ 1176 και ν' ανα -
γράφεται η επιτρεπόμενη ηλικία και ο μέγιστος αριθμός των χρηστών.

Η εργασία πλήρως περαιωμένη και το όργανο έτοιμο προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.500,00

 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.: 3.Α.06

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.07.88.04 Μονάδα κούνιας νηπίων τύπου FIPS, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Κούνια νηπίων τύπου FIPS, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού, διαστάσεων περίπου 2090x350x1695mm, για παιδιά ηλικίας
ενός έτους και άνω, και ύψος πτώσης 850 mm.

Το πλαίσιο και οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι (ΙΝΟΧ) V2A.

Οι κάθετοι σωλήνες είναι καμπυλωμένοι στο εσωτερικό μέρος, και έχουν διάμετρο 60,3χιλ. και πάχος 3,65χιλ.

Οι ελαστικές μπάλες στα άνω άκρα των δύο κάθετων σωλήνων είναι κατασκευασμένες από EPDM και έχουν διάμετρο
160χιλ.

Στις άνω άκρες των σωλήνων της κούνιας αναρτώνται οι αλυσίδες της κούνιας.

Τα κουζινέτα ανάρτησης των αλυσίδων του καθίσματος της κούνιας είναι από ανοξείδωτη (INOX) χυτή κατασκευή με θυρίδα
λίπανσης και δακτύλιους από TEFLON.

Τα σχοινιά ανάρτησης της κούνιας είναι από σχοινί Herkule πάχους 16mm και το κάθισμα με μορφή ποντικάκι είναι κατα-
σκευασμένο από μαλακό έγχρωμο καουτσούκ με εσωτερικό ανοξείδωτο σκελετό. Έχει περιμετρική προστασία από σχοινί για
την ασφάλεια των παιδιών.

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας, μεταφοράς και της εγκατάστασης του οργάνου, συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και
όλες οι εργασίες (εκσκαφή, επιχώσεις, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξυλότυπος κτλ) και τα υλικά για την πλήρη κατασκευή της
βάσης θεμελίωσης του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης.

Η στερέωση του οργάνου γίνεται επάνω σε στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα με ατσάλινες πλάκες που συνοδεύουν το όρ -
γανο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή.

Το όργανο συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176.

Χώρος ασφαλείας: 7300x2030mm

Το όργανο πρέπει να φέρει ταμπέλα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και το πιστοποιητικό του οργάνου ΕΝ 1176 και ν' ανα -
γράφεται η επιτρεπόμενη ηλικία και ο μέγιστος αριθμός των χρηστών.

Η εργασία πλήρως περαιωμένη και το όργανο έτοιμο προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.350,00

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
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Α.Τ.: 3.Α.07

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.07.88.05 Παιχνίδι περιστροφής για παιδιά τύπου KLARA, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Παιχνίδι περιστροφής για παιδιά από 1 έτους και άνω, τύπου KLARA, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού, με διαστάσεις
500X500x730mm περίπου και ύψος πτώσης 800 mm.

Το ημισφαιρικό σώμα του οργάνου είναι κατασκευασμένο από έγχρωμο EPDM, διαμέτρου 500 χιλ. Ο σωλήνας της βάσης
στήριξης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (ΙΝΟΧ) V2A, διαμέτρου 26,9χιλ.

Οι 2 κάθετοι κυρτοί σωλήνες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (ΙΝΟΧ) V2A, διαμέτρου 33,7χιλ. με δύο ελαστικές σφαίρες στα
άνω άκρα, διαμέτρου 80χιλ. από καουτσούκ. 

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας, μεταφοράς και της εγκατάστασης του οργάνου, συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και
όλες οι εργασίες (εκσκαφή, επιχώσεις, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξυλότυπος κτλ) και τα υλικά για την πλήρη κατασκευή της
βάσης θεμελίωσης του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης.

Το όργανο πρέπει να φέρει ταμπέλα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και το πιστοποιητικό του οργάνου ΕΝ 1176 και ν' ανα -
γράφεται η επιτρεπόμενη ηλικία και ο μέγιστος αριθμός των χρηστών.

Η εργασία πλήρως περαιωμένη και το όργανο έτοιμο προς χρήση.

Το όργανο συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176.

Χώρος ασφαλείας: Φ 4500 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.500,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.: 3.Α.08

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.07.88.06 Τσουλήθρα νηπίων σχήματος ελεφεντάκι τύπου STILUM play ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Τσουλήθρα νηπίων σχήματος ελεφαντάκι τύπου STILUM play ή ισοδύναμο αυτού, για παιδιά από 1 έτους και άνω, με δια -
στάσεις 3100X700x1520mm και ύψος πτώσης 900 mm.

Ο μεταλλικός σκελετός της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτους σωλήνες (ΙΝΟΧ) τύπου V2A με διάμετρο
60,3mm, διαμορφωμένος σε σώμα ελέφαντα.

Το σώμα του ελέφαντα είναι κατασκευασμένο από HPL πάχους 15 mm.

Η τσουλήθρα, σχήματος προβοσκίδας, είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, μήκους 1400 mm και πλάτους 500 mm με
κλίση 40ο .

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας, μεταφοράς και της εγκατάστασης του οργάνου, συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και
όλες οι εργασίες (εκσκαφή, επιχώσεις, οπλισμένο σκυρόδεμα, ξυλότυπος κτλ) και τα υλικά για την πλήρη κατασκευή της
βάσης θεμελίωσης του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης.

Το όργανο πρέπει να φέρει ταμπέλα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και το πιστοποιητικό του οργάνου ΕΝ 1176 και ν' ανα -
γράφεται η επιτρεπόμενη ηλικία και ο μέγιστος αριθμός των χρηστών.

Η εργασία πλήρως περαιωμένη και το όργανο έτοιμο προς χρήση. 

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Το όργανο συνοδεύεται από πιστοποιητικό EN 1176.

Χώρος ασφαλείας: 6500 x 2700 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.500,00

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.: 3.Α.09

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β61.25.88.03 Κρήνη πόσιμου νερού εξωτερικού χώρου τύπου Atlas ή ισοδύναμο αυτού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102  100%

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε κοινόχρηστο χώρο, κρήνης πόσιμου νερού, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κρήνη τύπου Atlas ή ισοδύναμο αυτού, χρώματος γκρι, με μεταλλικό κορμό τετράγωνης διατομής, ανοξείδωτο κουμπί βαλβί -
δας, μεταλλικό υποστήριγμα βρύσης με επικάλυψη νικελίου και σχάρα αποστράγγισης από σφαιροειδή γραφίτη και μεταλλι -
κό πλαίσιο.

Έχει υποστεί επεξεργασία με το υλικό ferrus, το οποίο εγγυάται τη μέγιστη προστασία έναντι της σκουριάς μέσω δοκιμών με
νέφη αλατιού.

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας, μεταφοράς και της εγκατάστασης της, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι εργασίες σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 850,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 3.Α.10

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\Β61.25.88.04 Ποδηλατοστάτης τύπου CICLOS πολλαπλών θέσεων με σπειροειδή σχεδιασμό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%

Ο ποδηλατοστάτης τύπου CICLOS είναι μια σπειροειδής κατασκευή διαμέτρου Φ340mm από μεταλλική σωλήνα διατομής
Φ20mm η οποία συγκολλείται σε δύο οριζόντιες και παράλληλες μεταξύ τους σωλήνες διατομής Φ40mm. Οι οριζόντιες σω-
λήνες συνδέονται στα δύο πλευρικά που αποτελούνται το κάθε ένα από ένα μεταλλικό τόξο από σωλήνα διατομής Φ60mm
και πάχους 2mm που φέρει μεταλλική πλάκα με ημικυκλική κοπή από lazer και εδράζεται στο έδαφος μέσω μεταλλικών πλα -
κών διαστάσεων 60x8mm. Οι μεταλλικές πλάκες φέρουν επίσης τις οπές για την πάκτωση στο έδαφος μέσω ειδικών ούπα.

Η κατασκευή του πραγματοποιείται από χάλυβα που στη συνέχεια βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας έχοντας απα-
ραιτήτως τραχιά τελική επιφάνεια. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της τελικής βαφής, και κατά συνέπεια της αντοχής  της
σύνθεσης, εφαρμόζονται 13 στάδια κατεργασίας. Ενδεικτικά και αναφορικά με τα κρισιμότερα στάδια, αρχικώς πραγματο -
ποιείται κατεργασία λείανσης με αμμοβολή, στη συνέχεια αλκαλική απολίπανση, εφαρμογή εποξειδικού ασταριού ψευδαργύ-
ρου και ακολούθως η βαφή με καθαρό πολυεστέρα σε σκόνη στους 185°C. Το τελικό χρώμα βαφής θα είναι σε RAL 7016 και
θα έχει εφέ κοκκώδες.

Η σύνδεση της σπείρας με τα πλευρικά τόξα επιτυγχάνεται με ειδικούς συνδέσμους από χυτό αλουμίνιο οι οποίοι έχουν σύ -
στημα ασφάλειας έναντι κλοπής και διαθέτουν ειδικά κλειδιά. Κατά συνέπεια τόσο η εγκατάσταση όσο και η μελλοντική απο-
μάκρυνση είναι δυνατή μόνο με αυτό το σετ των κλειδιών.

Οι διαστάσεις του ποδηλατοστάτη είναι 1950x550x470mm.
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Στην τιμή, εκτός της προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές,
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.038,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.: 3.Α.11

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β62.42.88.01 Υπόγειος κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239  100%

Οι υπόγειοι κάδοι οικιακών απορριμμάτων τύπου "SOTΚON" ή ισοδύναμου αυτού, τοποθετούνται υπόγεια σε συστοιχίες 2
κάδων (για κοινά σύμμεικτα απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και της οδηγίες του
κατασκευαστή.

Το σύστημα των υπόγειων κάδων αποτελείται από υπόγειο και υπέργειο τμήμα.

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη
χρήση τους χωρίς προβλήματα. Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα εμφανίζει ευχάριστο σχεδιασμό, ώστε να προσφέρει αρχι -
τεκτονική εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης σύμφωνα με τις επιλογές της επίβλεψης της με -
λέτης.

Η συγκρότηση κάθε ενός υπόγειου κάδου θα προσφέρει μια συνολική γεωμετρική αποθηκευτική χωρητικότητα 3000 lit περί -
που (±10%).

1.Υπόγειο τμήμα

1.1 Προστατευτικό φρεάτιο

Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση του συστήματος, το υπόγειο τμήμα θα αποτελείται από

ένα φρεάτιο από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η

αντοχή της κατασκευής.

Το εν λόγω προστατευτικό φρεάτιο θα είναι σχήματος κόλουρης πυραμίδας περίπου με εξωτερικές διαστάσεις (ΜΧΠ-

ΧΥ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο δύναται να εγκατασταθεί σε ένα σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκ -

σκαφή του εδάφους. Το φρεάτιο ολόσωμης (μονομπλόκ) κατασκευής θα είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37 τουλάχιστον με κατάλληλες προσμίξεις για την εξασφάλιση της στεγανότητας, (ως

ορίζεται στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β' 2016, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 2061 ή

ανάλογο πρότυπο) ενώ ο οπλισμός του θα είναι από κατάλληλης αντοχής χάλυβα. Κατά την παράδοση, ο ανάδοχος

οφείλει να προσκομίσει για κάθε φρεάτιο αποτελέσματα θραύσης δοκιμίου από το οποίο τεκμαίρεται η ανταπόκριση

στις απαιτήσεις C30/37.

Η εκσκαφή του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου από σκυρόδεμα, εί -

ναι επιβεβλημένη η σκυροδέτηση του σε μία φάση (μονομπλόκ), ώστε να αποφευχθούν οι ενώσεις που αποτελούν

και σημεία αστοχίας, σ' ότι αφορά την στεγανότητα.

Το βάρος του φρεατίου θα είναι 4tn τουλάχιστον ώστε να αποφεύγονται προβλήματα άνωσης σε σημεία με υψηλή

στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, τα τοιχώματα του θα είναι ικανού πάχους (120 mm τουλάχιστον) ώστε να παρέχεται η

απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή τυχόν υδροφόρου ορίζοντα ή των νερών

της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος.

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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Το προστατευτικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό του εσωτε-

ρικού χώρου.

Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την παράδοσή του θα πρέπει να εί -

ναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή εναπόθεσή του και

προσαρμογή του μέσα στο σκάμμα.

Το φρεάτιο εγκαθίσταται σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. Επιπλέον ο πυθμένας

του σκάμματος θα πρέπει να έχει επαρκή θεμελίωση ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα καθίζησης του προ-

κατασκευασμένου φρεατίου μέσα στο έδαφος. Η θεμελίωση θα πραγματοποιηθεί με διάστρωση σκυροδέματος (μπε -

τόν καθαριότητας πάχους 10 cm τουλάχιστον και κατηγορίας αντοχής C 12/15 τουλάχιστον, ως ορίζεται στον Ελληνι -

κό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β' 2016, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο πρότυπο).

Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα "αλφαδιασμένο" με την άνω επιφάνεια του περι -

βάλλοντα χώρου. Περιμετρικά θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα κανάλια απο- στράγγισης μέσω των οποίων θα

μπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου.

1.2 Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης των απορριμμάτων.

Ο  κάδος  αποθήκευσης  απορριμμάτων  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένος  από  υλικό  πλήρως  ανθεκτικό  στη

διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις (κατά προτίμηση από πολυαιθυ-

λένιο ή ισοδύναμο). Σημειώνεται ότι η προτίμηση για κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύ-

βου κατά τις διαδικασίες αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι διαρροής των

υγρών. Το σώμα του πλαστικού κάδου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε ενιαίο κέλυφος (μονομπλόκ) με τοι-

χώματα πάχους 9 mm τουλάχιστον χωρίς ραφές και συγκολλήσεις.

Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση του κάδου, αυτά θα πρέπει να έχουν υπο-

βληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης.

Το καθαρό βάρος του κάδου αποθήκευσης δεν θα είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να

έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δή-

μους της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής.

Ιδιαίτερα η αντοχή του πλαστικού κελύφους στα ανωτέρω φορτία πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς την αναγκαιότητα να

περιβάλλεται από κάποιο ενισχυτικό πλαίσιο (π.χ. από μέταλλο το οποίο κινδυνεύει λόγω της υγρασίας που ανα-

πτύσσεται εντός του φρεατίου να υποστεί διάβρωση).

Ειδικότερα ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN- 13071-1.

1.3  Τρόπος αποκομιδής κάδου αποθήκευσης

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά, με την ανατροπή του μέσα στη χοάνη

οπίσθιας φόρτωσης, ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας), σε συνεργασία με τους πλευρι -

κούς βραχίονες, (κατά DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά

του κάδου, θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό.

Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης, από το προστατευτι -

κό φρεάτιο οι οποίες θα συνεργάζονται με σύστημα απλού γάντζου αγκίστρωσης. Ο αναγκαίος μηχανισμός για την

παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου από το έδαφος, θα πρέπει να είναι τέτοιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και

βάρους, ώστε να μπορεί υποχρεωτικά να προσαρμοστεί, στον υπάρχοντα στόλο απορριμματοφόρων οπίσθιας φόρ-

τωσης του Δήμου.

1.4  Πλατφόρμα ασφαλείας
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Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία εξαγωγής, ανύψωσης και

αποκομιδής του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος

με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθι-

σμένος εντός του φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου η εν λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω ώστε

να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος

βρίσκεται απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου.

Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους έως 150 kg που τυχόν

στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του κάδου εντός του

φρεατίου.

Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση της πλατφόρμας ασφαλείας, αυτά θα πρέπει

να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης.

Ειδικότερα η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2.

Προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα, επιθυμητό οι μηχανισμοί λειτουργίας της πλατφόρμας να μην

βασίζονται σε συστήματα αντίβαρων, που παρουσιάζουν αυξημένα προβλήματα συντήρησης, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

η εν λόγω πλατφόρμα να κινείται μέσω κατάλληλων αεροελατηρίων.

Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς που επιτρέπουν εύκο -

λη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού φρεατίου για τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και

καθαρισμού.

2. Υπέργειο τμήμα

2.1. Πλατφόρμα πεζοδρόμου

Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται με μια κατάλληλα διαμορφωμένη

πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίμηση στη στάθμη του πεζοδρόμου και θα είναι διαστάσεων που ταυτίζο -

νται με την ανωτέρω περίμετρο του πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλο-

φορία των πεζών πάνω από τον χώρο του υπόγειου κάδου.

Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανό-τητα για την

αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της βροχής εντός του φρεατίου. Από την εμφανή

πλευρά,  η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει  κατάλληλη επικάλυψη με  πλακίδια φυσικού πετρώματος γρανίτη

10x10 cm.

Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής. Οι επιφάνειες των μεταλλικών στοι-

χείων της πλατφόρμας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις χάριν στους οποίους θα

ανοίγει και κλείνει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος αποθήκευσης κατά την φάση της αποκο -

μιδής του. Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο χωρίς να απαιτείται εξωτερική

πηγή ενέργειας (ηλ. ρεύμα κ.ά). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η λειτουργία αυτή να επιτυγχάνεται με χρήση βιομηχανικού τύ -

που αεροελατηρίων κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας σε συνάρτηση με το βάρος που θα έχουν να κινούν. Γενικά ο

χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση με-

γάλης μυϊκής δύναμης και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη φυσική κα -

τάσταση.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος που θα συγκρατεί την πλατφόρμα με ασφάλεια σε οριζόντια

θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωμα της αποκομιδής. Για την απο -

τροπή πρόσβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, το κλειδί θα πρέπει να είναι ειδικού τύπου μη ευρέως διαδε-

δομένο αλλά κοινό για όλους τους υπόγειους κάδους (master key).
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Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρ. 6.2.4 του προτύπου ΕΝ

13071-2. Ειδικότερα η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-

13071-2.

2.2. Πύργος τροφοδοσίας

Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα που αποτελείται

από "χοάνη/πύργο" εισαγωγής των απορριμμάτων.

Επειδή η "χοάνη" αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει προσεγμένο και ελκυ -

στικό σχεδιασμό. Επιπλέον για την διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής εμφάνισης το σώμα θα πρέπει να είναι

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή ανώτερο) ελάχιστου πάχους 1,5 mm.

Η "χοάνη" θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του κάδου ώστε να επιτυγ-

χάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα στον κάδο υπόγειας αποθήκευσης. Θα είναι ορ -

θογωνίου ή κυλινδρικού σχήματος και θα πρέπει να είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,2 m

ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα χρήσης και για τους ΑΜΕΑ.

Η "χοάνη" θα φέρει ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (70x70cm ή διαμέτρου 50-70cm, ±5%) ώστε να μπορεί να δέχεται

σακούλες με απορρίμματα.

Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής

και την έκλυση οσμών.

Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες.

Επιθυμητό το σκέπαστρο να ανοίγει με μηχανισμό ποδοπεντάλ..

Ο κατασκευαστής των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και θα πρέπει να

προσκομισθεί ισχύον πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα.

Τα επί μέρους τμήματα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN- 13071-1

και EN-13071-2, για τα οποία θα προσκομισθούν πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένα / διαπιστευμένα

εργαστήρια.

Ειδικότερα:

α) Ο κάδος υπόγειας αποθήκευσης θα πρέπει να πληροί κατ'ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-1

όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης, (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου).

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις, (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου).

- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης, (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου).

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις, (παρ. 6.3.1 του ανωτέρω προτύπου).

- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης, (παρ. 6.3.3 του ανωτέρω προτύ -
που).

- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης, (παρ. 6.5 του ανωτέρω προτύπου).

β) Η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να πληροί κατ'ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 όσον

αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας, (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου).

- Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας, (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου).

γ) Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να πληροί κατ'ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 όσον

αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
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- Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών, (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω προτύπου).

Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα (ή στο εξωτερικό),

τουλάχιστον πενταετίας. Ως απόδειξη τούτου, θα πρέπει να έχει παραδοθεί και τεθεί σε λειτουργία κατά την τελευταία

τριετία μια ποσότητα διπλάσια τουλάχιστον της ζητούμενης ποσότητας, που θα τεκμηριώνεται με την υποβολή σχετι -

κού καταλόγου και τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεων από Φορείς (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) για την καλή εκτέλεση του έργου και

την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπόγειων κάδων.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αξία των υπόγειων κάδων, η μεταφορά τους στα σημεία τοποθέτησης που θα οριστούν

από την Υπηρεσία, καθώς και η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης / συναρμολόγησης τους, ειδικότερα :

- διαμόρφωση των τάφρων εγκατάστασης έκαστης συστοιχίας υπόγειων κάδων, ήτοι καθαίρεση του επιφανεια -

κού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε ανάλογες διαστάσεις

- κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης από σκυρόδεμα (μπετό καθαριότητας) στον πυθμένα κάθε τάφρου εκσκαφής

για αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την επιφάνεια του πε-

ριβάλλοντα χώρου

- τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στις τάφρους εγκατάστασης με κατάλλη-

λα ανυψωτικά μέσα

- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό

- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε επιφα-

νειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.

- εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων

και μηχανισμών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για χρήση.

Ο κατασκευαστής των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008.

Τα επί μέρους τμήματα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ-13071-1

και ΕΝ-13071-2, για τα οποία θα προσκομισθούν πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένα / διαπιστευμένα

εργαστήρια.

Στην τιμή, εκτός της προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες με -

ταφορές, συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης / συναρμολόγησης τους σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή παραγωγού και της επίβλεψης της μελέτης , ειδικότερα:

- διαμόρφωση των τάφρων εγκατάστασης έκαστης συστοιχίας υπόγειων κάδων, ήτοι καθαίρεση του επιφανεια -

κού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε ανάλογες διαστάσεις

- κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης από σκυρόδεμα (μπετό καθαριότητας) στον πυθμένα κάθε τάφρου εκσκαφής

για αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την επιφάνεια του πε-

ριβάλλοντα χώρου

- τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στις τάφρους εγκατάστασης με κατάλλη-

λα ανυψωτικά μέσα

- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό - κατασκευή καναλιών απορροής

βρόχινων νερών περιμετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους

στην πρότερη κατάσταση.

- εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων

και μηχανισμών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16.700,00
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 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ. : 3.Α.12

Άρθρο: ΟΙΚ Ν\Β64.02.93.01 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (κολωνάκια), διατομής Φ115 mm
και συνολικού ύψους 0,56 m (ελεύθερου ύψους 46,5 cm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (κολωνάκια), διατομής Φ115 mm και συνολικού ύψους 0,56 m (ελεύθερου
ύψους 46,5 cm), από χυτοσίδηρο, πλήρως τοποθετημένα (πακτωμένα 9,5 cm στο έδαφος), όπως ακριβώς περιγράφεται στην
μελέτη και στην Τεχνική Περιγραφή.

Τα κολωνάκια βάφονται με βερνικόχρωμα ριπολίνης και στο άνω μερος φέρουν δύο ταινίες φωσφορίζοντος υλικού.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η απαιτούμενη εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ.: 3.Α.13

Άρθρο: ΠΡΣ Β01 Μεταλλικές σχάρες δένδρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του δένδρου, με επεξεργασία
αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού
και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως
δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 3.Α.14

Άρθρο: ΠΡΣ Β11.2 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες
μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έρ -
γου.

Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερις οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, με πε-
ρίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με δύο λάμες που σχηματίζουν κύκλο, πλήρως
εγκατεστημένος.                                     
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 240,00

 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

Α.Τ.: 3.Α.15

Άρθρο: ΠΡΣ Β12.3 Μονάδα τραμπάλα - παπάκι

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας τραμπάλα - παπάκι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγ -
ματα

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε
ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πο-
λυαμίδιο

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλι -
σμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 500,00

 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ.: 3.Α.16

Άρθρο: ΠΡΣ Β12.10 Μονάδα κούνια - ρόδα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας - ρόδας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα 

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε
ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πο-
λυαμίδιο

- Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x125 mm

- Aλυσίδες μήκους 2,50 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων.

- Κουζινέτα αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηρι-
ζόμενα στην κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να μην περι -
στρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.

- Κάθισμα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένο σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές απο-
στάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες της κούνιας 1,60 m.
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- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλι -
σμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

 (Αριθμητικά) : 620,00

 (Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Α.Τ. : 3.Α.17

Άρθρο: ΠΡΣ Β12.12 Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστι -
κά:

- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε
ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.

- Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x125 mm

- Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων.

- Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφο-
ρούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο
ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.

- Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση ηρεμίας),  με πλευρικές
αποστάσεις  ασφαλείας  από  τους  ορθοστάτες  της  κούνιας  0,50  m  και  μεταξύ  τους  απόσταση  0,70  m.
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλι -
σμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.450,00

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 3.Α.18

Άρθρο: ΠΡΣ Β12.21 Μονάδα μύλου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104  100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μύλου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες και λαμαρίνες, μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα και τελική βαφή
με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα, υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πο-
λυαμίδιο

- Πλατφόρμα διαμέτρου 1,60 m, περιστρεφόμενη περί κατακόρυφο άξονα, επιμερισμένη στά τέσσερα με διαχωριστικούς βρα -
χίονες από χαλυβδοσωλήνα Φ 1 “  που συνδέονται με την περιστρεφόμενη κεφαλή
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- Εδρανο με κωνικό τριβέα ώσεως καθέτου μορφής, στο άκρο του κεντρικού σωλήνα περιστροφής 

- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλι -
σμού.

- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 800,00

(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΩΝ ΔΡΟΣΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ5/Α

Η ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΝΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΜ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ4

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ ΔΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ

ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΕΣΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3/Α

Έργο:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ,  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  
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	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΟΜΑΔΑ 1.Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
	Α.Τ.: 1.Α.01
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
	Α.Τ.: 1.Α.02
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
	Α.Τ.: 1.Α.03
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
	Α.Τ.: 1.Α.04
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
	Α.Τ.: 1.Α.05
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
	Α.Τ.: 1.Α.06
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
	Α.Τ.: 1.Α.07
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
	Α.Τ.: 1.Α.08
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.31.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
	Α.Τ.: 1.Α.09
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
	Α.Τ.: 1.Α.10
	Άρθρο: ΟΙΚ Β20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων
	Α.Τ.: 1.Α.11
	Άρθρο: ΟΙΚ Β21.03.02 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 140 mm
	Α.Τ.: 1.Α.12
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
	Α.Τ.: 1.Α.13
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών
	Α.Τ.: 1.Α.14
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.05 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
	Α.Τ.: 1.Α.15
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
	Α.Τ.: 1.Α.16
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
	Α.Τ.: 1.Α.17
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
	Α.Τ.: 1.Α.18
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
	Α.Τ.: 1.Α.19
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής
	Α.Τ.: 1.Α.20
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
	Α.Τ.: 1.Α.21
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
	Α.Τ.: 1.Α.22
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
	Α.Τ.: 1.Α.23
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων
	Α.Τ.: 1.Α.24
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.30.08 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m²
	Α.Τ.: 1.Α.25
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.36.01 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m² έως 1,00 m²
	Α.Τ.: 1.Α.26
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.36.02 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 1,01 m² έως 1,50 m²
	Α.Τ.: 1.Α.27
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.36.04 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 2,01 m² έως 2,50 m²
	Α.Τ.: 1.Α.28
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
	Α.Τ.: 1.Α.29
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
	Α.Τ.: 1.Α.30
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
	Α.Τ.: 1.Α.31
	Άρθρο: ΟΙΚ Β22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
	Α.Τ.: 1.Α.32
	Άρθρο: ΟΙΚ Β23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
	Α.Τ.: 1.Α.33
	Άρθρο: ΟΙΚ Β23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
	Α.Τ.: 1.Α.34
	Άρθρο: ΟΙΚ Β41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων
	Α.Τ.: 1.Α.35
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ22.30.88.01 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 2,50 m² και έως 3,50 m² σε στοιχεία από πλινθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο.
	Α.Τ.: 1.Α.36
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ22.30.88.02 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 3,50 m² και έως 4,50 m² σε στοιχεία από πλινθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο.
	Α.Τ.: 1.Α.37
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ22.36.88.01 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 2,50 m² και έως 3,50 m² σε στοιχεία από λιθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο.
	Α.Τ.: 1.Α.38
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ22.36.88.02 Διάνοιξη ανοίγματος επιφανείας άνω 3,50 m² και έως 4,50 m² σε στοιχεία από λιθοδομή, με οποιοδήποτε μέσο.
	Α.Τ.: 1.Α.39
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ22.66.79.07 Αποξήλωση υλικών και εξοπλισμού πλατείας
	Α.Τ.: 1.Α.40
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ22.73.79.03 Καθαρισμός-αφαίρεση υλικού πλήρωσης αρμού
	Α.Τ.: 1.Α.41
	Άρθρο: ΟΔΟ ΓΒ04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια
	Α.Τ.: 1.Α.42
	Άρθρο: ΟΔΟ ΓΔ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
	Α.Τ.: 1.Α.43
	Άρθρο: ΥΔΡ Γ4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

	ΟΜΑΔΑ 1.Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
	Α.Τ.: 1.Β.01
	Άρθρο: ΟΙΚ Β32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15
	Α.Τ.: 1.Β.02
	Άρθρο: ΟΙΚ Β32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25
	Α.Τ.: 1.Β.03
	Άρθρο: ΟΙΚ Β32.01.07 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/37
	Α.Τ.: 1.Β.04
	Άρθρο: ΟΙΚ Β32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
	Α.Τ.: 1.Β.05
	Άρθρο: ΟΙΚ Β35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.
	Α.Τ.: 1.Β.06
	Άρθρο: ΟΙΚ Β38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων
	Α.Τ.: 1.Β.07
	Άρθρο: ΟΙΚ Β38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
	Α.Τ.: 1.Β.08
	Άρθρο: ΟΙΚ Β38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
	Α.Τ.: 1.Β.09
	Άρθρο: ΟΙΚ Β38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων
	Α.Τ.: 1.Β.10
	Άρθρο: ΟΙΚ Β38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
	Α.Τ.: 1.Β.11
	Άρθρο: ΟΙΚ Β38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
	Α.Τ.: 1.Β.12
	Άρθρο: ΟΙΚ Β38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
	Α.Τ.: 1.Β.13
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ31.02.81.03 Γαρμπιλοδέματα των 300 kg τσιμέντου
	Α.Τ.: 1.Β.14
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ32.11.87.01 Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα διαφόρων διαστάσεων (ελεύθερη τοποθέτηση) και πάχους 8 cm
	Α.Τ.: 1.Β.15
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ32.16.79.04 Ένεμα σταθερής σύνθεσης σε οποιοδήποτε στοιχείο
	Α.Τ.: 1.Β.16
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ35.05.79.02 Κατασκευή στρώσεων από ελαφρό κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων των 350kg/m3 ( αφορά τη πλάκα οροφής του γκαράζ)
	Α.Τ.: 1.Β.17
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ38.18.81.01 Κατασκευή φαλτσογωνιών
	Α.Τ.: 1.Β.18
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ38.21.79.25 Χημικά αγκύρια για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης ενδεικτικού τύπου Hilti, αποτελούμενα από χημική αμπούλα ενδεικτικού τύπου HVU με κοχλία αγκύρωσης με εξωτερικό σπείρωμα ενδεικτικού τύπου HAS-E για μεγέθη αγκυρίου Μ16
	Α.Τ.: 1.Β.19
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ38.21.79.26 Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s διαμέτρου Φ12 mm και μήκους 450 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ14 mm
	Α.Τ.: 1.Β.20
	Άρθρο: ΟΔΟ ΓΒ51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
	Α.Τ.: 1.Β.21
	Άρθρο: ΥΔΡ Β10.01.01 Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολοδιαστολής

	ΟΜΑΔΑ 1.Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
	Α.Τ.: 1.Γ.01
	Άρθρο: ΟΙΚ Β42.11.01 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου χωρίς ορατές όψεις
	Α.Τ.: 1.Γ.02
	Άρθρο: ΟΙΚ Β43.01.03 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου
	Α.Τ.: 1.Γ.03
	Άρθρο: ΟΙΚ Β46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
	Α.Τ.: 1.Γ.04
	Άρθρο: ΟΙΚ Β46.02.03 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
	Α.Τ.: 1.Γ.05
	Άρθρο: ΟΙΚ Β49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
	Α.Τ.: 1.Γ.06
	Άρθρο: ΟΙΚ Β49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
	Α.Τ.: 1.Γ.07
	Άρθρο: ΟΙΚ Β71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
	Α.Τ.: 1.Γ.08
	Άρθρο: ΟΙΚ Β78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
	Α.Τ.: 1.Γ.09
	Άρθρο: ΟΙΚ Β78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
	Α.Τ.: 1.Γ.10
	Άρθρο: ΟΙΚ Β78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
	Α.Τ.: 1.Γ.11
	Άρθρο: ΟΙΚ Β78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
	Α.Τ. : 1.Γ.12
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ71.03.88.01 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, με έτοιμο προς χρήση κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο
	Α.Τ.: 1.Γ.13
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ71.21.79.08 Τοπικές ή καθολικές Επισκευές - Αποκαταστάσεις αποκαλυμμένων οπλισμών με σύστημα ετοίμων επισκευαστικών κονιαμάτων ενδεικτικού τύπου Betonfix RCA της SINTECNO ή ισοδύναμο, ενός συστατικού, για στρώση πάχους έως 30 mm
	Α.Τ.: 1.Γ.14
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ71.21.88.11 Αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, έντονων ρηγματώσεων κ.λπ., με τσιμεντοκονίαμα, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.
	Α.Τ. : 1.Γ.15
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ71.32.88.01 Επιχρίσματα με έτοιμο προς χρήση κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο τύπου CALCE STORICA ή ισοδύναμου αυτού (εξωτερικά επιχρίσματα όψεων)

	ΟΜΑΔΑ 1.Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	ΟΜΑΔΑ 1.Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
	Α.Τ.: 1.Ε.01
	Άρθρο: ΟΙΚ Β73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.02
	Άρθρο: ΟΙΚ Β73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.03
	Άρθρο: ΟΙΚ Β73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.04
	Άρθρο: ΟΙΚ Β73.37.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.05
	Άρθρο: ΟΙΚ Β73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)
	Α.Τ.: 1.Ε.06
	Άρθρο: ΟΙΚ Β73.61.06 Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%
	Α.Τ.: 1.Ε.07
	Άρθρο: ΟΙΚ Β74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο
	Α.Τ.: 1.Ε.08
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ71.77.84.02 Επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος ή γαρμπιλοδέματος με θραπίνα ή μηχανικά μέσα "ντεσιλίδικο", οποιουδήποτε σχήματος, σχεδίου και τρόπου χτυπήματος, με ή χωρίς περιθώρια, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
	Α.Τ. : 1.Ε.09
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ73.17.88.01 Χτυπητή πλάκα πεζοδρομίου 40x40
	Α.Τ.: 1.Ε.10
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.17.89.02 Μόρφωση λωρίδων τυφλών (κίνησης-αλλαγής διεύθυνσης-κίνδυνος STOP) διαστάσεων 40Χ40Χ4 εκ. με ειδικές πλάκες
	Α.Τ.: 1.Ε.11
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.33.79.40 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων, διαστάσεων 40x40x1,5 cm, τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 1.Ε.12
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.33.79.41 Επενδύσεις βαθμίδων κλιμάκων (πάτημα και ρίχτι) με τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων, τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 1.Ε.13
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.36.81.02 Επιστρώσεις δαπέδων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 3cm και χαλαζιακά
	Α.Τ.: 1.Ε.14
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.62.88.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντοπλακίδια μωσαϊκού διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων ύψους 6 cm, τύπου Retro Style Terrazzo Line ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 1.Ε.15
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.91.79.08 Χυτό βιομηχανικό δάπεδο με σαγρέ υφή πάχους 20 cm από γκρι ανοικτό σκούρο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30 βιομηχανικά παραγόμενου (αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με θραυστά αδρανή (μέγιστου κόκκου 16 mm)
	Α.Τ.: 1.Ε.16
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.91.79.09 Χυτό βιομηχανικό δάπεδο με λεία υφή πάχους 20 cm από έγχρωμο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30 βιομηχανικά παραγόμενου (αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με θραυστά αδρανή (μέγιστου κόκκου 16 mm) συμπερίλαμβανομένης και της υπόβασης (Αφορά τα εξωτερικά δάπεδα της Αγοράς)
	Α.Τ.: 1.Ε.17
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.95.79.04 Εποξειδική βαφή δαπέδου με υλικό ενδεικτικού τύπου Mastertop 1210 της Mac Beton σε σκληρυμένο σκυρόδεμα
	Α.Τ.: 1.Ε.18
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.95.99.04 Διαμόρφωση ράμπας με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25
	Α.Τ.: 1.Ε.19
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ73.95.99.06 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm και κατηγορίας C20/25 (αφορά τις επιφάνειες δωμάτων και πλατείας)
	Α.Τ. : 1.Ε.20
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ73.96.79.27 Επιστρώσεις δαπέδων με ελαστικές πλάκες ασφαλείας από ομογενές συνθετικό καουτσούκ διαστάσεων 500Χ500Χ40mm (η υπόβαση αποτιμάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου)
	Α.Τ.: 1.Ε.21
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ74.24.88.02 Επισκευή-συντήρηση υπάρχοντων μαρμάρινων επιφανειών
	Α.Τ.: 1.Ε.22
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ74.30.99.06 Πλήρης κατασκευή ειδικών αποτμίσεων πεζοδρομίων (ράμπα αναπήρων) με ειδικές πλάκες γρανίτου με ειδικές ραβδώσεις ή φολιδωτές
	Α.Τ.: 1.Ε.23
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ74.35.88.01 Πλακόστρωση με υπάρχουσες μαρμάρινες πλάκες από αποξήλωση
	Α.Τ.: 1.Ε.24
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ74.90.79.09 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους 3 cm και πλάτους έως 10 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.25
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ75.02.79.31 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους 3cm και πλάτους 11 έως 30 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.26
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ75.12.79.11 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πλάτους έως 10 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.27
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ75.22.79.10 Επίστεψη στηθαίων με μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους 2 cm
	Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526 100%
	Α.Τ.: 1.Ε.28
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ75.32.79.11 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό και επιλογή της επίβλεψης πάχους 2 cm
	Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531 100%
	Α.Τ.: 1.Ε.29
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ75.52.87.02 Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων
	Α.Τ.: 1.Ε.30
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ75.52.87.03 Κράσπεδα από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό διαστάσεων 15Χ20 cm
	Α.Τ.: 1.Ε.31
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ75.59.79.09 Σκαλομέρια από μάρμαρο όσο το δυνατόν ομοιόχρωμο με τις υφιστάμενες πλάκες και μετά από δειγματισμό ποιότητας πάχους 2 cm
	Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7558 100%

	ΟΜΑΔΑ 1.Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
	Α.Τ.: 1.Ζ.01
	Άρθρο: ΟΙΚ Β52.81.01 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm
	Α.Τ.: 1.Ζ.02
	Άρθρο: ΟΙΚ Β54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
	Α.Τ.: 1.Ζ.03
	Άρθρο: ΟΙΚ Β54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
	Α.Τ.: 1.Ζ.04
	Άρθρο: ΟΙΚ Β61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες
	Α.Τ.: 1.Ζ.05
	Άρθρο: ΟΙΚ Β61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων
	Α.Τ.: 1.Ζ.06
	Άρθρο: ΟΙΚ Β61.24 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης
	Α.Τ.: 1.Ζ.07
	Άρθρο: ΟΙΚ Β61.28 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα
	Α.Τ.: 1.Ζ.08
	Άρθρο: ΟΙΚ Β61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
	Α.Τ.: 1.Ζ.09
	Άρθρο: ΟΙΚ Β62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα
	Α.Τ.: 1.Ζ.10
	Άρθρο: ΟΙΚ Β62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
	Α.Τ.: 1.Ζ.11
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ52.01.88.05 Ξύλινος σκελετός στεγών (στερέωση θερμομονωτικών πλακών) από καδρόνια 10x15 cm, σε αξονικές αποστάσεις
	Α.Τ.: 1.Ζ.12
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ52.76.88.01 Σύνθετη ξυλεία ελάτης GL24 visual ή ισοδύναμο αυτής
	Α.Τ.: 1.Ζ.13
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ52.81.88.02 Επενδύσεις τοίχων με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12,5 mm,
	Α.Τ.: 1.Ζ.14
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ52.81.88.03 Επενδύσεις στεγών (πέτσωμα ) με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 25 mm
	Α.Τ.: 1.Ζ.15
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ52.98.79.02 Ξύλινη ψευδοροφή δια περαστών σανίδων (ραμποτέ)
	Α.Τ.: 1.Ζ.16
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.20.87.02 Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα ανοιγόμενα με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιαγκόν προέλευσης Γκάνας
	Α.Τ.: 1.Ζ.17
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.20.87.03 Ξύλινα υαλοστάσια με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα, με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας
	Α.Τ.: 1.Ζ.18
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.20.87.04 Ξύλινα υαλοστάσια με σταθερά τμήματα και φεγγίτη και ενταγμένη δίφυλλη θύρα, με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας
	Α.Τ.: 1.Ζ.19
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.21.87.02 Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα συρρόμενα-επάλληλα με κίνηση και στα δύο φύλλα με τζόκολλο στο κάτω μέρος του κουφώματος, από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, συμπεριλαμβανομένου και του βερνικώματος
	Α.Τ.: 1.Ζ.20
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.22.87.01 Ξύλινα υαλοστάσια μονόφυλλα σταθερά με καϊτια, με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας
	Α.Τ.: 1.Ζ.21
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.22.87.02 Ξύλινα υαλοστάσια τρίφυλλα σταθερά με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας
	Α.Τ.: 1.Ζ.22
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.22.87.03 Ξύλινα υαλοστάσια δίφυλλα σταθερά με καϊτια,με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας
	Α.Τ.: 1.Ζ.23
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.34.88.01 Εξώφυλλα (πατζούρια) δίφυλλα, από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας, συμπεριλαμβανομένου και του βερνικώματος
	Α.Τ.: 1.Ζ.24
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.38.87.01 Ξύλινες υαλόθυρες μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες, με θερμοδιακοπή από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας
	Α.Τ.: 1.Ζ.25
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ54.51.87.01 Eξωτερικές θύρες δίφυλλες, ταμπλαδωτές, από τρικολλητή-αντικολλητή ξυλεία Νιανγκόν προέλευσης Γκάνας αρίστης ποιότητας
	Α.Τ. : 1.Ζ.26
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ54.81.88.05 Πέργκολες, κέλυφος κτηρίου, σκιάδια και παρεμφερή από ξυλεία IROKO, προέλευσης Καμερούν Αφρικής
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.05.81.16 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S275
	Α.Τ.: 1.Ζ.28
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.06.81.16 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S275
	Α.Τ.: 1.Ζ.29
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.33.79.06 Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα
	Α.Τ.: 1.Ζ.30
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.33.88.01 Αποξήλωση με προσοχή, επισκευή, συντήρηση, βαφή μεταλλικών κατασκευών επιγραφών διαστάσεων 1,00x0,30 m και επανατοποθέτηση τους στις νέες θέσεις
	Α.Τ.: 1.Ζ.31
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.02.88.02 Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών υαλοστασίων
	Α.Τ.: 1.Ζ.32
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.01 Μεταλλικές υαλόθυρες, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με σταθερό φεγγίτη, με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα
	Α.Τ.: 1.Ζ.33
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.05 Μεταλλικές υαλόθυρες, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.
	Α.Τ.: 1.Ζ.34
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.06 Μεταλλικά υαλοστάσια, δίφυλλα, ( με ανοιγόμενα και ανοιγοανακλινόμενα τμήματα), με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.
	Α.Τ.: 1.Ζ.35
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.07 Μεταλλικές υαλόθυρες, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.
	Α.Τ.: 1.Ζ.36
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.09 Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (εξάφυλλη φυσούνα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα
	Α.Τ.: 1.Ζ.37
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.20 Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (σταθερά τμήματα και ενταγμένη δίφυλλη θύρα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.
	Α.Τ.: 1.Ζ.38
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.21 Μεταλλικά υαλοστάσια, πολλύφυλλα (σταθερά τμήματα και ενταγμένη μονόφυλλη θύρα) με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα
	Α.Τ.: 1.Ζ.39
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.22 Μεταλλικά υαλοστάσια, σταθερά μονόφυλλα με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.
	Α.Τ.: 1.Ζ.40
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.03.88.23 Μεταλλικοί φεγγίτες, σταθεροί με μηχανική θερμοδιακοπή, από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα.
	Α.Τ.: 1.Ζ.41
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.32.88.02 Διάτρητα μεταλλικά πετάσματα απόκρυψης κλιματιστικών μονάδων
	Α.Τ.: 1.Ζ.42
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ63.03.81.11 Επισκευή, συντήρηση και βαφή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
	Α.Τ.: 1.Ζ.43
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ64.06.81.01 Σιδεριές ασφαλείας προστασίας παραθύρων και θυρών ακριβές αντίγραφο των υπαρχόντων, από ράβδους σφυρηλατημένους
	Α.Τ.: 1.Ζ.44
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ64.26.81.11 Μεταλλικός χειρολισθήρας από γαλβανισμένο σωλήνα διατομής Φ 2 1/2''
	Α.Τ.: 1.Ζ.45
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ64.26.88.02 Μεταλλικό κιγκλίδωμα κλιμάκων, παταριών, εξωστών ωφέλιμου ύψους 0,90-1,00 m
	Α.Τ.: 1.Ζ.46
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ64.26.88.03 Μεταλλικό αφαιρετό αναδιπλούμενο κιγκλιδώμα δώματος ωφελίμου ύψους 0,90-1,00 m
	Α.Τ.: 1.Ζ.47
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ64.30.79.02 Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα και ορθοστάτες διατομής Φ50/2 mm
	Α.Τ.: 1.Ζ.48
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ72.71.88.03 Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και τοποθέτηση πολυκαρβονικού φύλλου τύπου palsun UV+2 ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 1.Ζ.49
	Άρθρο: ΥΔΡ Γ11.15.01 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.

	ΟΜΑΔΑ 1.Η: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
	Α.Τ.: 1.Η.01
	Άρθρο: ΟΙΚ Β72.44.01 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
	Α.Τ.: 1.Η.02
	Άρθρο: ΟΙΚ Β72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
	Α.Τ.: 1.Η.03
	Άρθρο: ΟΙΚ Β72.47.02 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm
	Α.Τ.: 1.Η.04
	Άρθρο: ΟΙΚ Β77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
	Α.Τ.: 1.Η.05
	Άρθρο: ΟΙΚ Β77.33 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων
	Α.Τ.: 1.Η.06
	Άρθρο: ΟΙΚ Β77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών
	Α.Τ.: 1.Η.07
	Άρθρο: ΟΙΚ Β77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
	Α.Τ.: 1.Η.08
	Άρθρο: ΟΙΚ Β77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
	Α.Τ.: 1.Η.09
	Άρθρο: ΟΙΚ Β77.94 Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών
	Α.Τ.: 1.Η.10
	Άρθρο: ΟΙΚ Β77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
	Α.Τ.: 1.Η.11
	Άρθρο: ΟΙΚ Β78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες
	Α.Τ.: 1.Η.12
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
	Α.Τ.: 1.Η.13
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.03 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα
	Α.Τ.: 1.Η.14
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
	Α.Τ.: 1.Η.15
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
	Α.Τ.: 1.Η.16
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
	Α.Τ.: 1.Η.17
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
	Α.Τ.: 1.Η.18
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.15.01 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m²
	Α.Τ.: 1.Η.19
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
	Α.Τ.: 1.Η.20
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.17 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
	Α.Τ.: 1.Η.21
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
	Α.Τ.: 1.Η.22
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
	Α.Τ.: 1.Η.23
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.37 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό
	Α.Τ.: 1.Η.24
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό
	Α.Τ.: 1.Η.25
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm
	Α.Τ.: 1.Η.26
	Άρθρο: ΟΙΚ Β79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
	Α.Τ. : 1.Η.27
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ73.95.88.01 Ακρυλικό 8mm γαλακτερό χυτό άθραυστο
	Α.Τ.: 1.Η.28
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ76.22.79.02 Γυάλινο κιγκλίδωμα εξωστών - εσωτερικών αιθρίων από υαλοπίνακα ασφαλείας SecuritTriplex συνολικού πάχους 12 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm) ενδεικτικού τύπου GLASSCON GLASS BALLUSTRADES
	Α.Τ.: 1.Η.29
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ76.25.87.01 Επικάλυψη τύμβου με υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 16 mm
	Α.Τ.: 1.Η.30
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ76.27.87.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 32,8 mm, (κρύσταλλο 8,8 mm Pilkington Optiphon + κενό 16 mm + κρύσταλλο 8 mm Pilkington Optiphon)
	Α.Τ. : 1.Η.31
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ77.30.88.01 Εφαρμογή ασταριού αφυγροχρώματος τύπου BIOCASA ή ισοδύναμο αυτού σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
	Α.Τ. : 1.Η.32
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ77.72.88.01 Βερνίκι εμποτισμού νερού τύπου SIKKENS WF61 ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 1.Η.33
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ77.74.81.01 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη
	Α.Τ. : 1.Η.34
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ77.95.88.01 Προστασία επιφανειών από Graffiti
	Α.Τ. : 1.Η.35
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ77.100.88.01 Εφαρμογή αφυγροχρώματος τύπου BIOCASA ή ισοδύναμο αυτού σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
	Α.Τ.: 1.Η.36
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ78.02.87.01 Κατασκευή τσιμέντινης προκατασκευασμένης κορνίζας απλού σχεδίου διαστάσεων 470x118 mm ακριβές αντίγραφο με την υπάρχουσα
	Α.Τ.: 1.Η.37
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ78.02.88.02 Παραγωγή και τοποθέτηση γύψινου αρνητικού καλουπιού με χύτευση επιτόπου λευκού τσιμέντου, γραμμικής φάσας μεσορόφου διαστάσεων 20x200 mm ακριβές αντίγραφο με την υπάρχουσα
	Α.Τ.: 1.Η.38
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ78.30.81.06 Ηχοαπορροφητικές οροφές ενδεικτικού τύπου Quattro της GYPTONE διάτρητες, διαστάσεων 600Χ600Χ12,5 mm, χρώματος λευκού RAL 9010 Gloss 15
	Α.Τ.: 1.Η.39
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ78.36.79.09 Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή ενδεικτικού τύπου Knauf
	Α.Τ.: 1.Η.40
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.11.79.01 Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης με αντιριζική προστασία FPO ενδεικτικού τύπου Sarnafil
	Α.Τ.: 1.Η.41
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.12.79.04 Προμήθεια, διάστρωση και επένδυση εύκαμπτης αντιριζικής, στεγανοποιητικής μεμβράνης πολυολεφίνης με υαλοπίλημα, για στεγανοποίηση δωμάτων κλπ. ενδεικτικού τύπου Sarnafil TG 66-18, πάχους 1,8 mm
	Α.Τ.: 1.Η.42
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.13.79.09 Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών. Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα από ίνες άνθρακα) συστήματος S&P CFK 150/2000, ενδεικτικός τύπος ανθρακοελάσματος S&P CFK 150/2000 της Sintecno ή ισοδύναμο, πλάτους 5 cm και πάχους 1.2 mm
	Α.Τ.: 1.Η.43
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.15.79.02 Στρώσεις διηθητικού υποστρώματος ενδεικτικού τύπου SF της ZINCO
	Α.Τ.: 1.Η.44
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.15.79.18 Προμήθεια και διάστρωση διηθητικού φύλλου ενδεικτικού τύπου Polyfelt TS 65 βάρους 285 g/m2
	Α.Τ.: 1.Η.45
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.15.79.19 Προμήθεια και διάστρωση υποστρώματος συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης ενδεικτικού τύπου SSM 45 της Zinco
	Α.Τ.: 1.Η.46
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.16.79.07 Υαλόπλεγμα για την ενίσχυση επιχρισμάτων
	Α.Τ.: 1.Η.47
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.16.88.02 Υαλόπλεγμα πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικού τύπου Glasstex 40.40 ή παρομοίου
	Α.Τ.: 1.Η.48
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.20.79.01 Επιστρωση με αποστραγγιστική μεμβράνη ενδεικτικού τύπου FLORADRAIN FD 40 της ZINCO
	Α.Τ.: 1.Η.49
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.34.81.03 Μόνωση με πλάκες ξυλόμαλλου τύπου TEKTALAN πάχους 70 mm
	Α.Τ.: 1.Η.50
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.45.79.08 Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 7 cm, ενδεικτικού τύπου Dow Roofmate
	Α.Τ.: 1.Η.51
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.45.81.03 Θερμική απομόνωση τοίχων,οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, πάχους 7 cm
	Α.Τ.: 1.Η.52
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.45.88.06 Θερμική απομόνωση στεγών, δαπέδων με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου ROOFMATE SL, πάχους 10 cm.
	Α.Τ.: 1.Η.53
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.55.81.03 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 80 mm και πυκνότητας 50 kg/m³
	Α.Τ.: 1.Η.54
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.55.81.04 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 40 mm και πυκνότητας 40 kg/m³
	Α.Τ.: 1.Η.55
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.55.81.05 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 70 mm πυκνότητας 40 Kg/m³
	Α.Τ.: 1.Η.56
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ79.70.81.05 Στεγανοποίηση στεγών με ψεκαζόμενη υγρή μεμβράνη, ελαστική δύο (2) συστατικών, ενδεικτικού τύπου SIKALASTIC 851 R

	ΟΜΑΔΑ 2.Α : ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
	Α.Τ.: 2.Α.01
	Άρθρο: ΠΡΣ Α01 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
	Α.Τ.: 2.Α.02
	Άρθρο: ΠΡΣ Α02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
	Α.Τ.: 2.Α.03
	Άρθρο: ΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την
	προμήθεια του υλικού
	Α.Τ.: 2.Α.04
	Άρθρο: ΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
	εγκατάσταση χλοοτάπητα
	Α.Τ.: 2.Α.05
	Άρθρο: ΠΡΣ ΝΓ03.1 Ανάμιξη φυτικής γης-βελτιωτικών και υποστρώματος
	Α.Τ.: 2.Α.06
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ01.7 Δένδρα, κατηγορίας Δ7
	Α.Τ.: 2.Α.07
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ01.9 Δένδρα, κατηγορίας Δ9
	Α.Τ.: 2.Α.08
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ02.5 Θάμνοι, κατηγορίας Θ5
	Α.Τ.: 2.Α.09
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ02.6 Θάμνοι, κατηγορίας Θ6
	Α.Τ.: 2.Α.10
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2
	Α.Τ.: 2.Α.11
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης
	Α.Τ.: 2.Α.12
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης
	Α.Τ.: 2.Α.13
	Άρθρο: ΠΡΣ Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη
	Α.Τ.: 2.Α.14
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ
	0,50 Χ 0,50 m
	Α.Τ.: 2.Α.15
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε04.3 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ
	1,00 Χ 1,00 m
	Α.Τ.: 2.Α.16
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών
	Α.Τ.: 2.Α.17
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
	Α.Τ.: 2.Α.18
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
	Α.Τ.: 2.Α.19
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt
	Α.Τ.: 2.Α.20
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

	ΟΜΑΔΑ 2.Β : ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
	Α.Τ.: 2.Β.01
	Άρθρο: ΥΔΡ ΝΓΕ11.3.1 Σύστημα στήριξης δένδρων (αγκύρωση)
	Α.Τ.: 2.Β.02
	Άρθρο: ΥΔΡ ΝΓΕ11.15.1 Κανάλι αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου με προσθήκη των
	ανάλογων σχαρών από ανοξείδωτο χάλυβα (AlSI 304)
	Α.Τ.: 2.Β.03
	Άρθρο : ΠΡΣ Ε16.1.2 Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πάχους 0,8 mm
	Α.Τ.: 2.Β.04
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.4.1.2 Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
	πάχους 1,8 mm
	Α.Τ.: 2.Β.05
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.6.2 Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, πάχους
	4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2
	Α.Τ. : 2.Β.06
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.7.2 Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά
	φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα
	αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.
	Α.Τ.: 2.Β.07
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.9.3 Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2
	Α.Τ.: 2.Β.08
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.10.2 Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και
	εντατικού τύπου.
	Α.Τ.: 2.Β.09
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.12 Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά
	μεταλλικά στοιχεία
	Α.Τ.: 2.Β.10
	Άρθρο: ΠΡΣ Ε16.13.3 Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων, από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm
	Α.Τ.: 2.Β.11
	Άρθρο: ΠΡΣ ΝΕ16.9.1 Γεωύφασμα εδαφοκάλυψης βάρους 100 gr/m2

	ΟΜΑΔΑ 2.Γ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	Α.Τ.: 2.Γ.01
	Άρθρο: ΠΡΣ Α09.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού
	δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)
	Α.Τ.: 2.Γ.02
	Άρθρο: ΠΡΣ Α09.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού
	δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm
	Α.Τ.: 2.Γ.03
	Άρθρο: ΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.04
	Άρθρο: ΠΡΣ Η01.2.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.05
	Άρθρο: ΠΡΣ Η01.3.1 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.06
	Άρθρο: ΠΡΣ Η02.1.6 Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 100 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.07
	Άρθρο: ΠΡΣ Η02.3.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.08
	Άρθρο: ΠΡΣ Η03.1.3 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου,
	ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.09
	Άρθρο: ΠΡΣ Η04.3.3 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.10
	Άρθρο: ΠΡΣ Η04.4.3 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.11
	Άρθρο: ΠΡΣ Η04.6.3 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.12
	Άρθρο: ΠΡΣ Η04.8.3 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.13
	Άρθρο: ΠΡΣ Η04.9.3 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.14
	Άρθρο: ΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής
	διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.15
	Άρθρο: ΠΡΣ Η05.7.1 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές,
	ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.16
	Άρθρο: ΠΡΣ Η05.10.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, DN Φ 80 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.17
	Άρθρο: ΠΡΣ Η07.1 Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4 ή 1 in.
	Α.Τ.: 2.Γ.18
	Άρθρο:ΠΡΣ Η07.2.2 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm,
	ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 και
	παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00 m3/h
	Α.Τ.: 2.Γ.19
	Άρθρο: ΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
	Α.Τ.: 2.Γ.20
	Άρθρο: ΠΡΣ Η08.2.7.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες
	και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33
	cm
	Α.Τ.: 2.Γ.21
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς
	μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.22
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.1.1.6 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με
	μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
	Α.Τ.: 2.Γ.23
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.6.3 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου,
	ελεγχόμενες Η/Β 18
	Α.Τ.: 2.Γ.24
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.6.5 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου,
	ελεγχόμενες Η/Β 24
	Α.Τ.: 2.Γ.25
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.11 Αισθητήρας βροχής
	Α.Τ.: 2.Γ.26
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β
	Α.Τ.: 2.Γ.27
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.14.1Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20
	(cm), πάχους 1,2 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.28
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.14.1Ζ Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25
	(cm), πάχους 1,2 mm
	Α.Τ.: 2.Γ.29
	Άρθρο: ΠΡΣ Η09.2.15.4 Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm2
	Α.Τ.: 3.Α.01
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ51.04.87.02 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων εισόδων και πινακίδας εισόδου παιδικής χαράς, κωδ. 0020-354 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου
	Α.Τ. : 3.Α.02
	Άρθρο : ΟΙΚ Ν51.04.87.05 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου φράκτη κάθετης στοίχισης παιδικής χαράς, κωδ. 0020-356 τύπου Athletico ή ισοδυνάμου
	Α.Τ. : 3.Α.03
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ54.81.81.20 Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων 50x180 cm, αποτελούμενο από βάση από σκυρόδεμα και ξύλινη έδρα (κάθισμα) από τρεις (3) δοκίδες διατομής 50x150 mm από αντικολλητή ξυλεία.
	Α.Τ.: 3.Α.04
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.07.88.01 Μονάδα μεταλλικής κούνιας σε σχήμα "βάρκας"
	Α.Τ.: 3.Α.05
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.07.88.03 Μονάδα οργάνου ταλάντωσης, τύπου SALI 2, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 3.Α.06
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.07.88.04 Μονάδα κούνιας νηπίων τύπου FIPS, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 3.Α.07
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.07.88.05 Παιχνίδι περιστροφής για παιδιά τύπου KLARA, STILUM play ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 3.Α.08
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.07.88.06 Τσουλήθρα νηπίων σχήματος ελεφεντάκι τύπου STILUM play ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ.: 3.Α.09
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ61.25.88.03 Κρήνη πόσιμου νερού εξωτερικού χώρου τύπου Atlas ή ισοδύναμο αυτού
	Α.Τ. : 3.Α.10
	Άρθρο : ΟΙΚ ΝΒ61.25.88.04 Ποδηλατοστάτης τύπου CICLOS πολλαπλών θέσεων με σπειροειδή σχεδιασμό
	Α.Τ.: 3.Α.11
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ62.42.88.01 Υπόγειος κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων
	Α.Τ. : 3.Α.12
	Άρθρο: ΟΙΚ ΝΒ64.02.93.01 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (κολωνάκια), διατομής Φ115 mm και συνολικού ύψους 0,56 m (ελεύθερου ύψους 46,5 cm)
	Α.Τ.: 3.Α.13
	Άρθρο: ΠΡΣ Β01 Μεταλλικές σχάρες δένδρων
	Α.Τ.: 3.Α.14
	Άρθρο: ΠΡΣ Β11.2 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος
	Α.Τ.: 3.Α.15
	Άρθρο: ΠΡΣ Β12.3 Μονάδα τραμπάλα - παπάκι
	Α.Τ.: 3.Α.16
	Άρθρο: ΠΡΣ Β12.10 Μονάδα κούνια - ρόδα
	Α.Τ. : 3.Α.17
	Άρθρο: ΠΡΣ Β12.12 Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο
	Α.Τ. : 3.Α.18
	Άρθρο: ΠΡΣ Β12.21 Μονάδα μύλου
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