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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΘ 

(Οι τιμζσ μονάδασ των προβλεπόμενων με τθ μελζτθ εργαςιϊν ζχουν ελεγχκεί βάςει  του κανονιςμοφ 

Περιγραφικϊν Σιμολογίων για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων ςφμφωνα με τθν ΤΑ με αρικμ. 

ΔΝγ/οικ.35577/ΦΝ 466,που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 1746/19 -05-2017( τεφχοσ δεφτερο).) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδασ των εργαςιϊν, που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Σεφχθ 

Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ.  

1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 

εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του 

'Εργου. Οι τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των 

εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα 

και με τα λοιπά Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ.  

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ τα είδοσ και τθν απόδοςθ των 

μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και του αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα 

χρθςιμοποίθςθσ ι μθ μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ.  

φμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά περιλαμβάνονται τα κάτωκι : 

1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματωμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ,  δαςμοφσ, ζξοδα 

εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κλπ πλθν του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ 

διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.1.2 Οι δαπάνεσ προμικειασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματωμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν 

υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ 

τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ 

των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μ εταφορζσ, εκτόσ 

των ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντ ίςτοιχα άρκρα τoυ 

Σιμολογίου.  

Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν μζςων) των 

πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν  και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ  
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απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Περιβαλλοντικϊν Όρων, ςφμφωνα με τθν .Τ. και 

τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο 

Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε 

υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςί ασ, εξαιρζςιμων 

αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ , κλπ, του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ, 

εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων, υπαλλιλων εργοταξιακϊν γραφείων, οδθγϊν και χειριςτϊν 

οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για 

τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ.  

1.1.4 Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ γραφείων, 

εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικ οφ ρεφματοσ, 

τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και λοιπϊν 

απαιτοφμενων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.  

1.1.5 Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν, απομάκρυνςισ 

τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο 

αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Περιβαλλοντικοφσ Όρουσ.  

1.1.6 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 

εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και 

δοκιμϊν, είτε ςτα εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.1.7 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, 

εφ' όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ Θραυςτϊν υλικϊν 

(ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, κλπ, ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

τισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτοφμενου χϊρου, θ καταςκευι των 

υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου κατά 

περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ 

των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ 

ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ 

κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλ λο 

υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ Περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

a) Όταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο  

b) Όταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά ζχει 

δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου.  

1.1.8 Σα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του 'Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά 

μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοιπζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ όπωσ 

κακορίηονται ςτθν υγγραφι Τποχρεϊςεων του 'Ζργου. 
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1.1.9 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ 

και τθν λιψθ των απαιτοφμενων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των 

όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι 

τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ των 

μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τοφσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ 

(εκςκαφζσ, Θεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κλπ) και μζχρι τθν οριςτικι πα ραλαβι τουσ. 

1.1.10 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτασ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ φφςεωσ 

"δοκιμαςτικϊν τμθμάτων" που προβλζπονται ςτθν μελζτθ, τισ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, 

εργαςία κλπ. ) 

1.1.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 

εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου 

ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ 

μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι 

αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλ ϊςιμα, τα 

ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου, αι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε 

αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου 

του 'Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το `Ζργο. 

Περιλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε 

ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία.  

1.1.12 Οι δαπάνεσ προμικειασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και  μεταφοράσ ςτθ κζςθ 

ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ 

λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου 

αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+)  

Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων 

υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων.  

1.1.13 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων και 

προςωπικοφ που οφείλονται: 

a) ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

b) ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά 

φορείσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Θ, ΔΕΤΑ  κλπ.), 

c) ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  

d) ςτθν διενζργεια των απαιτοφμενων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν  (τοπογραφικϊν, 

εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 

προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου  

e) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, 

f) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 

οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ 

ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ. ).  
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1.1.14 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

1. Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν αποκατάςταςθ 

τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν Τπθρεςία ι τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ τιμολόγθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του 

ζργου. 

2. Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 

πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, 

ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν 

ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου 

(πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν 

προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν 

απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ των 

εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ 

τιμολόγθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου.  

1.1.15 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, 

πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ των χωροςτακμικϊ ν 

αφετθριϊν κλπ) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου,  εκτόσ αν άλλωσ 

ορίηεται ςτθν .Τ., αι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των 

ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ, υφιςτάμενεσ καταςκευζσ κ.ο.κ.), 

καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ 

εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. 

υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων  υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+j, 

ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου, κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ του 

Προγράμματοσ Ποιότθτασ του 'Ζργου (ΠΠΕ), του χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ, του Φακζλου 

Αςφάλειασ κατ Τγείασ του "Ζργου (ΑΤ-ΦΑΤ) και του Μθτρϊου 'Ζργου και παραγωγισ του αρικμοφ 

αντιτφπων αυτϊν που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.  

1.1.16 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται ςτο χϊρο 

του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι 

δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ' αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Τπθρεςίασ και 

ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν 

ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο. 

1.1.17 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ). 

1.1.18 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των εντοπιηόμενων 

με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων του φορζα ι των Ο.Κ.Ω. 

1.1.19 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των 

επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν, ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα όςο 

και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.1.20 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του ζργου 

κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ, κακϊσ και οι 
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δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από 

οποιεςδιποτε καταςκευζσ και εμπόδια  

1.1.21 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που 

εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

1.1.22 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα 

τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι 

δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων 

(προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λ.π.), εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ 

Τπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.1.23 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων του φορζα και 

των Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ 

εργαςίεσ, Σθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, 

τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου.  

1.1.24 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για 

κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, 

ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κλπ) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 

υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.  

1.1.25 Εφ' όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ 

για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλ ιςμοφ και υλικϊν 

καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, 

καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ 

εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακατάλλθλων προϊόντων 

εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, 

καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν και τελικι διαμόρφωςθ των 

χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν). 

1.1.26 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, τεχνικϊν 

ζργων κ.λ.π., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν 

προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.  

1.1.27 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκοφν 

από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 

αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ευςτάκειασ πρανϊν, μελζτεσ ικριωμάτων, μελζτεσ εξυγίανςθσ εδάφουσ 

κλπ. 

1.1.28 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ 

Επιχειριςεισ, τθν Πολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ (Δ.Ε.Κ.Ο. ι Ο.Κ.Ω.), εκτόσ αν 

προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.  

1.1.29 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του 

Αναδόχου ςτο 'Ζργο μζχρι και τθν παραλαβι του 'Ζργου, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ 

μελζτεσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.  
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1.1.30 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και γενικά όλεσ οι 

υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ υπόλοιπουσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ του 'Ζργου. 

1.1.31 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των 

υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και 

αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κλπ), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

1. τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ  

2. κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει μζτρα 

για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ. κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

1.1.32 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου µζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι.   

1.2  Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιµολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

*Γ.Ε.) και Οφζλουσ (Ο.Ε.) του Αναδόχου, ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ κρατιςεισ ι 

υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιµανςθσ εργοταξίων. φόροι. 

δαςµοί. αςφάλιςτρο. τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ 

γραφείων κ.λ.π., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν.   

Σο ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε.. ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό *18%) του προχπολογιςμοφ των 

εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Σιμολογίου Προςφοράσ του αναδόχου, 

ςφµφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.   

1.3  Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο του 

Ζργου. 

1.4 Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ζναντι 

παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Σιμο λόγιο, αποδεκτό ςφμφωνα µε 

τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι 

δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου µε αναγωγι των μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα µε 

το ακόλουκο παράδειγμα:   

Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ οµβρίων και ακακάρτων από ςκυρόδεμα, 

PVC, GRP κλπ   

Για ονομαςτικι διάμετρο DΝ χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ ςτα 

υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Σιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό κα ταςκευισ. 

κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου 

ςε μικοσ ςωλινα τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Σιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, µε βάςθ το 

λόγο :   

DN/DM 

όπου  

DΝ : Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

DΜ : Θ αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν Σιµολόγιο.   
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Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάµετροσ ωσ DΜ κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ υπάρχουςα 

διάµετροσ. 

Παρεμφερισ πρακτικι µπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του παρόντοσ 

Σιµoλογίου.   

Οι τιµζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιµανςθ **+ παραπλεφρωσ τθσ 

αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά 

περίπτωςθ, υλικϊν ι προϊόντων.   

Θ Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, µε βάςθ τα 

ςτοιχεία τθσ µελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.  

Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι ακόλουκεσ τιµζσ 

μονάδασ ςε €/m
3
.km 

 

Οι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ των άρκρων του 

παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα ( m
3
), κατά τον τρόπο που 

κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.   

ε καμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςµατοσ ι οποιαδιποτε άλλθ προςαφξθςθ και 

ο υπολογιςμόσ γίνεται µε βάςθ τα επιµετροφμενα m
3 

κάκε εργαςίασ. όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο 

άρκρο.   

Θ δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιµολόγιο. προςτίκε ται ςτθν τιµι 

βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται µε **+, και ανακεωρείται µε βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο 

κωδικό ανακεϊρθςθσ (δεν προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεϊρθςθ του μεταφορικοφ ζργου).  
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A.T.: 001  
 
ΝΕΣ ΟΙΚ-Β 20.1.2  Χωματουργικζσ εργαςίεσ κτιριακϊν ζργων. Εκκάμνωςθ εδάφουσ με δενδρφλλια 

περιμζτρου κορμοφ 0,26 - 0,40 m  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΙΚ 2101  100,00%  
 
      Εκκάμνωςθ εδάφουσ με τθν αποκόμιςθ και ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 02-01-01-00 ''Κακαριςμόσ, εκχζρςωςθ και κατεδαφίςεισ ςτθ ηϊνθ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν'' 
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο εκκάμνωςθσ (m²)    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,50  [*] (5+0,5)  

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 2.1  Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν και 

αμμοχάλικων με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6071  100,00%  
 
      Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν εδαφϊν και αμμοχάλικων, με τθν ςταλία 
του αυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 
 
Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι μόνον ςτθν περίπτωςθ που θ φορτοεκφόρτωςθ  γίνεται ανεξάρτθτα από τισ 
εκςκαφζσ ι τθν παραγωγι αμμοχάλικων ςτο πλαίςιο τθσ εργολαβίασ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι  αυτό 
προβλζπεται από τθν μελζτθ του ζργου.  
 
Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m³) όγκου ορφγματοσ ι ςυμπυκνωμζνου επιχϊματοσ,  
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ):  ΟΓΔΟΝΣΑ  ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 0,85 [*] (0,35+0,5)  

 

A.T.: 003 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 3.10.1.1  Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ,  με 

πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν πλευρικι απόκεςθ των προϊόντων 
εκςκαφισ. Για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6081.1  100,00%  
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      Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ περιλαμβανομζνων και των 
εκςκαφϊν τυχόν υπαρχουςϊν αςφαλτικϊν ςτρϊςεων, ςε κατοικθμζνθ περιοχι ι ςτο εφροσ κατάλθψθσ 
οδικοφ άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδιποτε τρόπο (μθχανικά μζςα με ι χωρίσ χειρονακτικι 
υποβοικθςθ) εν ξθρϊ ι με υπόγεια νερά (με ςτάκμθ θρεμοφςα ι υποβιβαηόμενθ με άντλθςθ), ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ''Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων''.  
Θ κοπι των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα κα γίνεται υποχρεωτικά με 
αςφαλτοκόφτθ  και θ ςχετικι εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδασ του άρκρου.  
Θ χριςθ αντλιϊν δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ εκςκαφισ, όςο και κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εντόσ του ορφγματοσ και μζχρι τθσ αποπεράτωςθσ αυτϊν, εκτόσ αν προβλζπεται 
άλλωσ ςτθν μελζτθ.  
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν του ορφγματοσ (αν  απαιτοφνται), θ 
μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα  του ορφγματοσ ςτισ απαιτοφμενεσ διατομζσ ςε τρόπο που να είναι 
δυνατι θ χριςθ τφπων για τθ διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ, θ αναπζταςθ, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μζςα 
εκςκαφισ, κακϊσ και τα τυχόν απαραίτθτα δάπεδα εργαςίασ. Σζλοσ ςτθν τιμι περιλαμβάνονται οι κάκε 
είδουσ πλάγιεσ μεταφορζσ (οριηόντιεσ ι κατακόρυφεσ).   
Ωσ ςποραδικζσ κεωροφνται οι αντιςτθρίξεισ των παρειϊν που το μικοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
ςυνολικά, ανά 20,0 m αξονικοφ μικουσ ορφγματοσ. Οι ειδικζσ αντιςτθρίξεισ επιμετρϊνται ιδιαίτερα, ςε 
ολόκλθρθ τθν επιφάνεια εφαρμογισ τουσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθ μελζτθ. 
Oι εκςκαφζσ επιμετρϊνται ανά ηϊνθ βάκουσ (ζωσ 4,00 m, από 4,01 ζωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάκε ηϊνθ 
εφαρμόηεται θ τιμι που κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο, αναλόγωσ του πλάτουσ του ορφγματοσ και τθσ 
διαχείριςθσ των προϊόντων. 
Επιςθμαίνεται ότι οι κακαιρζςεισ ςτοιχείων από άοπλο ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτο εφροσ του ορφγματοσ 
επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) ορφγματοσ, με βάςθ τισ γραμμζσ πλθρωμισ που κακορίηονται από τθν μελζτθ, 
ανάλογα με το πλάτοσ του πυκμζνα, το βάκοσ του ορφγματοσ και τθν διαχείριςθ των προϊόντων εκςκαφϊν.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 6,50    

 

A.T.: 004 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 3.10.2.1  Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ, με 

πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί 
αυτοκινιτου, τθν ςταλία του αυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε 
απόςταςθ. Για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6081.1  100,00%  

 
      Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ περιλαμβανομζνων και των 
εκςκαφϊν τυχόν υπαρχουςϊν αςφαλτικϊν ςτρϊςεων, ςε κατοικθμζνθ περιοχι ι ςτο εφροσ κατάλθψθσ 
οδικοφ άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδιποτε τρόπο (μθχανικά μζςα με ι χωρίσ χειρονακτικι 
υποβοικθςθ) εν ξθρϊ ι με υπόγεια νερά (με ςτάκμθ θρεμοφςα ι υποβιβαηόμενθ με άντλθςθ), ςφμφωνα με 
τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ''Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων''.  
Θ κοπι των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα κα γίνεται υποχρεωτικά με 
αςφαλτοκόφτθ και θ ςχετικι εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδασ του άρκρου.  
Θ χριςθ αντλιϊν δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ εκςκαφισ, όςο και κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εντόσ του ορφγματοσ και μζχρι τθσ αποπεράτωςθσ αυτϊν, εκτόσ αν προβλζπεται 
άλλωσ ςτθν μελζτθ.  
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τθν τιμι περιλαμβάνονται οι ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν του ορφγματοσ (αν  απαιτοφνται), θ 
μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα  του ορφγματοσ ςτισ απαιτοφμενεσ διατομζσ ςε τρόπο που να είναι 
δυνατι θ χριςθ τφπων για τθ διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ, θ αναπζταςθ, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μζςα 
εκςκαφισ, κακϊσ και τα τυχόν απαραίτθτα δάπεδα εργαςίασ. Σζλοσ ςτθν τιμι περιλαμβάνονται οι κάκε 
είδουσ πλάγιεσ μεταφορζσ (οριηόντιεσ ι κατακόρυφεσ).   
Ωσ ςποραδικζσ κεωροφνται οι αντιςτθρίξεισ των παρειϊν που το μικοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
ςυνολικά, ανά 20,0 m αξονικοφ μικουσ ορφγματοσ. Οι ειδικζσ αντιςτθρίξεισ επιμετρϊνται ιδιαίτερα, ςε 
ολόκλθρθ τθν επιφάνεια εφαρμογισ τουσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθ μελζτθ. 
Oι εκςκαφζσ επιμετρϊνται ανά ηϊνθ βάκουσ (ζωσ 4,00 m, από 4,01 ζωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάκε ηϊνθ 
εφαρμόηεται θ τιμι που κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο, αναλόγωσ του πλάτουσ του ορφγματοσ και τθσ 
διαχείριςθσ των προϊόντων. 
Επιςθμαίνεται ότι οι κακαιρζςεισ ςτοιχείων από άοπλο ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτο εφροσ του ορφγματοσ 
επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) ορφγματοσ, με βάςθ τισ γραμμζσ πλθρωμισ που κακορίηονται από τθν μελζτθ, 
ανάλογα με το πλάτοσ του πυκμζνα, το βάκοσ του ορφγματοσ και τθν διαχείριςθ των προϊόντων εκςκαφϊν.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,80  [*] (7,3+0,5)  

 

A.T.: 005 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 3.12  Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν 

αντιμετϊπιςθ προςκζτων δυςχερειϊν από διερχόμενα κατά μικοσ δίκτυα ΟΚΩ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6087  100,00%  
 
      Πρόςκετθ τιμι καταβαλλόμενθ λόγω δυςχεροφσ εκςκαφισ, ςε οποιοδιποτε ζδαφοσ, κάτω από δίκτυα 
Εταιρειϊν/Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ τοπικοφ χαρακτιρα, υποςτθριηόμενα / αντιςτθριηόμενα ι μθ, ανά 
μζτρο μικουσ ςυναντϊμενου αγωγοφ κατά μικοσ του ςκάμματοσ.  
Νοείται δε αγωγόσ μζςα ςτο ςκάμμα και ο παραμζνων μζςα ςϋ αυτό κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ διατομισ 
του (πάνω από 50%). Περιςςότεροι του ενόσ αγωγοί περιλαμβανόμενοι ςε ιδεατό κφλινδρο με άξονα τον 
άξονα του μεγαλφτερου αγωγοφ και διαμζτρου 1,00 m κεωροφνται ωσ ζνασ αγωγόσ. Εφόςον υπάρχουν ζξω 
από τον παραπάνω κφλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμθ μία φορά θ τιμι αυτι.  
το παρόν άρκρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ υποςτιριξθσ, αντιςτιριξθσ ι 
υποκεμελίωςθσ του δικτφου. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελοφνται, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ ι/και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων ΟΚΩ και κα επιμετρϊνται ςφμφωνα με τα οικεία άρκρα 
του Σιμολογίου. 
 
Σιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) ςυναντϊμενου αγωγοφ που προκαλεί δυςχζρεια εκςκαφισ.    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 15,00    

 

A.T.: 006 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 3.13  Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ πάςθσ 
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φφςεωσ για εκτζλεςθ υπό ςυνκικεσ ςτενότθτοσ χϊρου.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6081.1  100,00%  
 
      Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ υπό ςυνκικεσ 
περιοριςμζνου χϊρου, όταν δθλαδι θ εργαςία πρζπει υποχρεωτικϊσ να εκτελεςκεί επί πεηοδρομίου ι 
ερείςματοσ οδοφ χωρίσ κατάλθψθ του καταςτρϊματοσ, χειρονακτικϊσ, με χριςθ αεροςφυρϊν ι υποβοικθςθ 
μικροεκςκαφζων (mini excavators) πλάτουσ ζωσ 1,50 m και χωρθτικότθτασ κάδου ζωσ 0,25 m³ και δεν είναι 
εφικτι θ  χρθςιμοποίθςθ  μεγαλυτζρου μεγζκουσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ.  
Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ςε ορφγματα με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 1,00 m και βάκοσ ζωσ 4,00 m, μετά από 
πλιρθ τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ εφαρμογισ τθσ υπόψθ μεκοδολογίασ ςτθν μελζτθ του ζργου. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) ορφγματοσ.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 4,00    

 

A.T.: 007 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 3.16  Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6070  100,00%  
 
      Διάςτρωςθ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν προϊόντων εκςκαφισ που ζχουν προςκομιςκεί ςτον χϊρο απόκεςθσ, 
ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 02-05-00-00 ''Διαχείριςθ υλικϊν από εκςκαφζσ και αξιοποίθςθ αποκεςιοκαλάμων'' και 
τα κακοριηόμενα ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου. 
 
Περιλαμβάνεται θ τακτοποίθςθ των προςκομιηομζνων υλικϊν κατά ςτρϊςεισ, θ ελαφρά ςυμπφκνωςθ με 
διελεφςεισ του εξοπλιςμοφ διάςτρωςθσ και θ διάνοιξθ τάφρων για τθν διόδευςθ των ομβρίων ςτθν περιοχι 
του αποκεςιοκαλάμου. 
Επιμζτρθςθ με βάςθ τοισ αποδεκτζσ ποςότθτεσ εκςκαφϊν, ςφμφωνα με τα οικεία άρκρα του τιμολογίου.  
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ):  ΕΙΚΟΙ   ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 0,20   

 

A.T.: 008 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.1.1  Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα. υνικουσ ακριβείασ, με χριςθ αεροςυμπιεςτϊν κλπ ςυμβατικϊν 
μζςων (υδραυλικι ςφφρα, εργαλεία πεπιεςμζνου αζρα, θλεκτροεργαλεία κλπ)  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6082.1  100,00%  
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      Κακαιρζςεισ τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (χωρίσ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτο απομζνον 
τμιμα), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 15-02-01-01 ''Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
με μθχανικά μζςα'', με τθν φόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων κακαιρζςεων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.  
υμπεριλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενεσ προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ-υποςτυλϊςεισ, ο τεμαχιςμόσ 
των αποκοπτομζνων ςτοιχείων, ο ζλεγχοσ και αντιμετϊπιςθ τθσ παραγόμενθσ κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ςκόνθσ και ο πλιρθσ κακαριςμόσ του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τα προϊόντα τθσ 
κακαίρεςθσ. 
 
Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ αποκοπτομζνων ςτοιχείων. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΑΡΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 40,50  [*] (40+0,5)  

 

A.T.: 009 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.1.2  Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα,  με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ακριβείασ με χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ 
αδιατάρακτθσ κοπισ ςκυροδζματοσ (ςυρματοκοπι, διςκοκοπι, κοπι με κερμικι 
λόγχθ, υδατοκοπι)  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6082.1  100,00%  

 
      Κακαιρζςεισ τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (χωρίσ πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτο απομζνον 
τμιμα), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 15-02-01-01 ''Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
με μθχανικά μζςα'', με τθν φόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων κακαιρζςεων ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.  
 
υμπεριλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενεσ προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ-υποςτθλϊςεισ, ο τεμαχιςμόσ 
των αποκοπτομζνων ςτοιχείων, ο ζλεγχοσ και αντιμετϊπιςθ τθσ παραγόμενθσ κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν ςκόνθσ και ο πλιρθσ κακαριςμόσ του χϊρου εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τα προϊόντα τθσ 
κακαίρεςθσ. 
 
Επιμζτρθςθ ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ αποκοπτομζνων ςτοιχείων. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 80,50  [*] (80+0,5)  

 

A.T.: 010  
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.4  Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6807  100,00%  
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      Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων και τθσ υπόβαςισ τουσ, με χριςθ αεροςφυρϊν, με τθν 
φόρτωςθ επί αυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.  
Θ εργαςία κα εκτελείται με ιδιαίτερθ επιμζλεια προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί το ποςοςτό κραυομζνων 
πλακϊν κατά τθν αποξιλωςθ. 
 
Οι ακζραιεσ πλάκεσ κα ςυγκεντρϊνονται και κα ςτοιβάηονται παραπλεφρωσ του ορφγματοσ προκειμζνου να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν κατά τθν αποκατάςταςθ τθσ πλακόςτρωςθσ. 
 
Ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ του αςτερίςκου κα γίνεται με βάςθ τθν ςυμβατικι παραδοχι ότι ανά τετραγωνικό 
μζτρο αποξιλωςθσ πλακόςτρωςθσ προκφπτουν 0,10 m³ προϊόντων προσ μεταφορά για οριςτικι απόκεςθ, ωσ 
εξισ: 
 
**+ = 0,10 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικοφσ Ορουσ του Σιμολογίου)  
όπου S θ μζςθ απόςταςθ μζχρι τον χϊρο απόκεςθσ, ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ι τθν ςχετικι 
ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²)    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 12,50  [*] (12+0,5)  

 

A.T.: 011 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.5  Αποξιλωςθ κραςπζδων πρόχυτων ι μι   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6808  100,00%  
 
      Αποξιλωςθ κραςπζδων πεηοδρομίων με χριςθ αεροςφυρϊν, με τθν φόρτωςθ επί αυτοκινιτου και τθν 
μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 
Θ εργαςία κα εκτελείται με ιδιαίτερθ επιμζλεια προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί το ποςοςτό κραυομζνων 
κραςπζδων κατά τθν αποξιλωςθ. 
 
Σα ακζραια κράςπεδα κα ςυγκεντρϊνονται και κα ςτοιβάηονται παραπλεφρωσ του ορφγματοσ προκειμζνου 
να επαναχρθςιμοποιθκοφν κατά τθν αποκατάςταςθ του πεηοδρομίου. 
 
Ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ του αςτερίςκου κα γίνεται με βάςθ τθν ςυμβατικι παραδοχι ότι ανά τρζχον μζτρο 
αποξιλωςθσ κραςπζδων προκφπτουν 0,075 m³ προϊόντων προσ μεταφορά για οριςτικι απόκεςθ, ωσ εξισ: 
 
**+ = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικοφσ Όρουσ του Σιμολογίου)  
όπου S θ μζςθ απόςταςθ μζχρι τον χϊρο απόκεςθσ, ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ι τθν ςχετικι 
ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 
 
Σιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ)    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 3,70  [*] (3,2+0,5)  
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A.T.: 012 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.9.2  Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων 

δικτφων. Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων που ζφεραν αςφαλτικζσ 
ςτρϊςεισ μζςου πάχουσ 10 cm  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  

 
      Για τισ εργαςίεσ πλιρουσ επαναφοράσ ενόσ τετραγωνικοφ μζτρου αποξθλωκζντοσ αςφαλτικοφ 
οδοςτρϊματοσ, ιτοι: 
1. Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ υλικοφ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, κατά ςτρϊςεισ 
πάχουσ ζωσ 15 cm και ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον. 
2. Εφαρμογι αςφαλτικισ προεπάλειψθ 
3. Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα, παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm 
4. Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ αςφαλτομίγματοσ παραγόμενου εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 
ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον κατά ςτρϊςεισ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ ζωσ 50 mm. 
5. Εφαρμογι αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ διπλισ αςφαλτικισ 
ςτρϊςθσ 
Περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν, θ λιψθ μζτρων 
για τισ απαιτοφμενεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ και θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και θ ςυλλογι και απομάκρυνςθ τυχόν πλεοναηόντων υλικϊν και ο 
κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ με χριςθ μθχανικοφ ςαρϊκρου μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. 
Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ανεξαρτιτωσ τθσ εκτάςεωσ των αποκαταςτάςεων και των κυκλοφοριακϊν 
ςυνκθκϊν ςτθν κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Οι επιμζρουσ εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου ζργων οδοποιίασ (NET ΟΔΟ). 
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρουσ αποκατάςταςθσ οδοςτρϊματοσ, ανάλογα με το πάχοσ των 
αςφαλτικϊν ςτρϊςεων που προχπιρχαν, ωσ εξισ:.    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΟΚΣΩ     
 (Αρικμθτικϊσ): 18,00    

 

A.T.: 013 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.10  Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου νθςίδασ ι πλατείασ ςτισ κζςεισ 

ορυγμάτων υπογείων δικτφων.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6804  100,00%  
 
      Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου, νθςίδασ ι πλατείασ, θ οποία ζχει αποξθλωκεί για τθν καταςκευι 
υπογείου δικτφου, ςτθν πρότερθ τθσ κατάςταςθ, με χριςθ των τςιμεντοπλακϊν, κυβολίκων, λικοςωμάτων, 
μαρμάρων κλπ που ζχουν εξαχκεί χωρίσ φκορζσ κατά τθν αποξιλωςθ και ςυμπλιρωςι τουσ με υλικά τθσ 
αυτισ υφισ, χρωματιςμοφ και διαςτάςεων για τθν εξαςφάλιςθ ενιαίασ μορφισ τθσ ςυνολικισ επίςτρωςθσ του 
χϊρου και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 08-06-08-03 ''Αποκατάςταςθ πλακοςτρϊςεων ςτισ κζςεισ 
διζλευςθσ υπογείων δικτφων'' 
 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 
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α. Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμζνων προςκζτων υλικϊν επίςτρωςθσ, του αυτοφ τφπου 
και μορφισ με τα προχπάρχοντα 
 
β. Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των υλικϊν αποκατάςταςθσ του υποςτρϊματοσ, ςτθν προτζρα του 
μορφι: άμμοσ ζδραςθσ ι ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ (με ι χωρίσ πλζγμα οπλιςμοφ)   
 
γ. Θ καταςκευι του υποςτρϊματοσ ζδραςθσ και θ τοποκζτθςθ των πλακϊν, κυβολίκων, λικοςωμάτων κλπ, 
ζτςι ϊςτε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικζσ διαμορφϊςεισ (εναλλαγι χρωμάτων ι υφισ πλακϊν κλπ) να 
εναρμονίηονται πλιρωσ προσ τθν περιβάλλουςα επίςτρωςθ. Επιςθμαίνεται ότι ςτα όρια τθσ ηϊνθσ 
αποκατάςταςθσ  οι πλάκεσ κα είναι πλιρεισ (άν ζχει χρθςιμοποιθκεί αρμοκόφτθσ για τθν χάραξθ τθσ ηϊνθσ 
του ορφγματοσ, οι πλάκεσ που ζχουν τεμαχιςκεί, κατά τθν επαναφορά τθσ επίςτρωςθσ κα αντικακίςτανται με 
πλιρεισ). 
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) πλιρουσ ανακαταςκευισ και επαναφοράσ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 25,00    

 

A.T.: 014 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 5.3  Επιχϊςεισ ορυγμάτων με προϊόντα εκςκαφϊν χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ 

ςυμπφκνωςθσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6066  100,00%  
 
      Επίχωςθ πάςθσ φφςεωσ ορυγμάτων με προϊόντα εκςκαφϊν που ζχουν προςκομιςκεί επί τόπου, χωρίσ 
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ, με χριςθ μθχανικϊν μζςων. Περιλαμβάνεται θ διάςτρωςθ των 
προϊόντων, θ ελαφρά ςυμπφκνωςθ με διελεφςεισ του μθχανιματοσ διάςτρωςθσ (φορτωτι ι προωκθτι) ι 
χριςθ ςυμπυκνωτι εδαφϊν και θ διαμόρφωςθ και εξομάλυνςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) πλθροφμενου όγκου ορφγματοσ.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ):  ΑΡΑΝΣΑ   ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 0,40    

 

A.T.: 015 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 5.5.1  Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ 50 cm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6068  100,00%  
 
      Επίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ ι ςτθν ηϊνθ διζλευςθσ οδικϊν αξόνων, 
ςε ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm, με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου, ςφμφωνα με τισ τυπικζσ 
διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΠΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 
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τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου διαβακμιςμζνου κραυςτοφ υλικοφ 
λατομείου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, θ ζκριψθ ςτό όρυγμα με μθχανικά μζςα και χειρωνακτικά (όπου 
απαιτείται), θ διάςτρωςθ ςε ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι (με τθν προμικεια και μεταφορά επί 
τόπου του νεροφ) και θ ςυμπφκνωςθ με δονθτικοφσ ςυμπυκνωτζσ διαςτάςεων αναλόγων του πλάτουσ του 
ορφγματοσ, οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί βακμόσ ςυμπφκνωςθσ που αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα 
ίςθ κατ' ελάχιςτο με το 95% τθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ 
δοκιμι  Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2).  
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) ςυμπυκνωμζνου όγκου επίχωςθσ, βάςει των γραμμϊν πλθρωμισ του ορφγματοσ 
που κακορίηονται ςτθν μελζτθ.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 12,50  [*] (12+0,5)  

 

A.T.: 016 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 5.8  τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο ορυχείου ι χειμάρρου.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6069.1  100,00%  
 
      τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων εντόσ ορφγματοσ με άμμο προζλευςθσ ορυχείου ι 
χειμάρρου, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΠΕΣΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 
 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 
 
α. Θ προμικεια τθσ άμμου (εξόρυξθ, κοςκίνιςμα κλπ) και θ μεταφορά τθσ επί τόπου του ζργου 
β. Θ προςζγγιςθ, ζκριψθ και διάςτρωςθ του υλικοφ ςτο όρυγμα. 
γ. Θ ιςοπζδωςθ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ και θ τφπανςθ ι ελαφρά ςυμπφκνωςθ τθσ ςτρϊςθσ εγκιβωτιςμοφ ζτςι 
ϊςτε να περιβάλλει πλιρωσ τουσ ςωλινεσ, με ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτθν 
ςωλθνογραμμι. 
 
Σιμι για ζνα κυβικό μζτρο (m³) επίχωςθσ ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ 
γραμμζσ πλθρωμισ (τυπικζσ διατομζσ αγωγϊν)    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΙ     
 (Αρικμθτικϊσ): 6,00  [*] (5,5+0,5)  

 

A.T.: 017 
 
ΝΕΣ ΟΙΚ-Β 20.31.2  Χωματουργικζσ εργαςίεσ κτιριακϊν ζργων. Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων 

εκςκαφϊν χωρίσ χριςθ μθχανικϊν μζςων χωρίσ τθν διάςτρωςθ των προϊόντων 
μετά τθν εκφόρτωςθ  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΙΚ 2173  100,00%  
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      Φορτοεκφόρτωςθ χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων πάςθσ φφςεωσ προϊόντων εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν 
και κατεδαφίςεων επί παντόσ τφπου μεταφορικοφ μζςου. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ αναμονισ 
του μεταφορικοφ μζςου κατά τθν φόρτωςθ. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) ςε όγκο ορφγματοσ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 4,50    

 

A.T.: 018 
 
ΝΕΣ ΟΙΚ-Β 20.40  Χωματουργικζσ εργαςίεσ κτιριακϊν ζργων. Χειρονακτικι διακίνθςθ προϊόντων 

εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΙΚ 2177  100,00%  
 
      Χειρωνακτικι διακίνθςθ προϊόντων εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων με ηεμπίλι, τηιβιζρα, 
μονότροχο και λοιπά παρεμφερι μζςα, ανά δεκάμετρο μζςθσ οριηόντιασ απόςταςθσ. Θ απόςταςθ τθσ κακ' 
φψοσ μεταφοράσ ανάγεται ςε οριηόντια με ςυντελεςτι προςαφξθςθσ 2,0. 
 
 Σιμι ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)    

( 1 t 10m )  Σοννοδεκάμετρα  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 5,00    

 

A.T.: 019 
 
ΝΕΣ ΟΙΚ-Β 20.4.1  Χωματουργικζσ εργαςίεσ κτιριακϊν ζργων. Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ 

τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΙΚ 2122  100,00%  
 
      Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων και εκρθκτικϊν, εκτόσ από αερόςφυρεσ, 
πλάτουσ βάςεωσ ζωσ 3,00 m ι μεγαλυτζρου των 3,00 m αλλά επιφανείασ βάςεωσ ζωσ 12,00 m², ςε βάκοσ 
μζχρι 2,00 m από το χαμθλότερο χείλοσ τθσ διατομισ εκςκαφισ, εν ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, 
του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται 
ιδιαίτερα), με τθν αναπζταςθ των προϊόντων, τθν μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα και τθν τυχόν 
αναγκαία ςποραδικι αντιςτιριξθ των παρειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 02-04-00-00 ''Εκςκαφζσ 
κεμελίων τεχνικϊν ζργων'' 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε 
απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 18,50  [*] (18+0,5)  
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A.T.: 020 
 
ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Β-51  Πρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΔΟ 2921  100,00%  
 
      Σοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25, διατομισ πλάτουσ 
0,15 m και φψουσ 0,25 ζωσ 0,30 m, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ, με απότμθςθ, 
ευκυγράμμων ι καμπφλων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1340, προσ καταςκευι νθςίδων αςφαλείασ, πεηοδρομίων, κόμβων 
κ.λ.π., τα οποία κα παραςκευάηονται ςε βιομθχανικι εγκατάςταςθ με δόνθςθ και ςυμπίεςθ, αποκλειομζνθσ 
τθσ παραςκευισ τουσ επί τόπου του ζργου με αυτοςχζδιουσ ξυλότυπουσ.  
 
Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράςπεδα - Ρείκρα - Σάφροι παράπλευρα τθσ 
οδοφ’’. 
 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· θ προμικεια και μεταφορά των κραςπζδων και όλων των απαιτοφμενων υλικϊν πλθν του ςκυροδζματοσ τθσ 
βάςθσ ζδραςθσ,  
· θ τοποκζτθςι τουσ ςε ευκυγραμμία ι καμπφλθ ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ από τα ςχζδια οριηοντιογραφικά 
και υψομετρικά, με χριςθ τεμαχίων μικουσ όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, θ ςτερζωςθ των 
κραςπζδων με καταςκευι πίςω από αυτά ςυνεχοφσ πρίςματοσ διατομισ 0,10x0,20 m από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C8/10, ο εγκιβωτιςμόσ τουσ και θ αρμολόγθςι τουσ με τςιμεντοκονία αναλογίασ 650 kg τςιμζντου 
ανά m³ άμμου. 
 
Σιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ τοποκετθμζνου κραςπζδου χωρίσ τθν βάςθ ζδραςισ του, θ οποία 
επιμετράται ιδιαιτζρωσ.    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 8,80    

 

A.T.: 021 
 
ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-2.1  Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα). Απόξεςθ αςφαλτικοφ 

οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα)   ςε βάκοσ ζωσ 4 cm.  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΔΟ 1132  100,00%  
 
      Απόξεςθ (φρεηάριςμα) ςτρϊςεων υφιςταμζνου αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με χριςθ αποξεςτικοφ 
μθχανιματοσ (φρζηασ), ςτο προβλεπόμενο από τθν μελζτθ βάκοσ, με ομαλι και ενιαίασ κλίςθσ τελικι 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεςθ (φρεηάριςμα) αςφαλτικοφ 
οδοςτρϊματοσ’’. 
 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· Θ προςκόμιςθ, λειτουργία και αποκόμιςθ του αποξεςτικοφ μθχανιματοσ 
· Θ φόρτωςθ των προϊόντων απόξεςθσ επί αυτοκινιτου και θ μεταφορά τουσ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν 
μελζτθ κζςεισ οριςτικισ απόκεςθσ ι ανακφκλωςθσ 
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· Ο κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ απόξεςθσ με μθχανικό ςάρωκρο και χειρωνακτικι υποβοικθςθ 
· Οι ςταλίεσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ  
· Οι κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με εφαρμογι προςωρινισ εργοταξιακισ 
ςιμανςθσ 
 
Σιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο (m²) πλιρωσ τελειωμζνθσ εργαςίασ εκςκαφισ - φρεηαρίςματοσ υφιςτάμενου 
οδοςτρϊματοσ.    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 1,05    

 

A.T.: 022 
 
ΝΕΣ ΟΔΟ-Α Δ-8.1  Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κυκλοφορίασ. Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ 

ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου.  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  
 
      Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, ςε υπόγεια και υπαίκρια ζργα, ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ 
και τθ μορφι τθσ επιφάνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με 
κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, τφπου Α 12,5 ι Α 20, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ 
και τθν ΠΕΣΕΠ 05-03-11-04 ''τρϊςεισ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ ςυνεχοφσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 
(κλειςτοφ τφπου)''.  
 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
· θ παραγωγι ι προμικεια και μεταφορά των κατάλλθλων αδρανϊν υλικϊν και τθσ αςφάλτου μζχρι τθν 
εγκατάςταςθ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 
· θ παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνκζςεωσ  
· θ μεταφορά του κερμοφ αςφαλτομίγματοσ επί τόπου, θ διάςτρωςι του με fιnisher 
· θ ςταλία των μεταφορικϊν μζςων 
· θ κυλίνδρωςθ του αςφαλτομίγματοσ (αρχικι, ενδιάμεςθ-εντατικι και τελικι), ϊςτε να προκφψει θ 
προδιαγραφόμενθ επιφανειακι υφι και ομαλότθτα 
· θ πλιρθσ ςυμπφκνωςθ και επιμελισ ιςοπζδωςθ των διαμικων και εγκαρςίων ενϊςεων για τθν εξάλειψθ των 
επιφανειακϊν ιχνϊν. 
 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται και θ αξία τθσ ενςωματουμζνθσ αςφάλτου 
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ, αποδεκτισ ποιότθτασ και χαρακτθριςτικϊν 
ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το ςυμπυκνωμζνο πάχοσ τθσ και τον τφπο τθσ 
χρθςιμοποιουμζνθσ αςφάλτου.    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,50  [*] (7+0,5)  

 

A.T.: 023 
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ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 4.11  Αποκατάςταςθ πεηοδρομίου από άοπλο ςκυρόδεμα ςτισ κζςεισ ορυγμάτων 
υπογείων δικτφων.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6804  100,00%  

 
      Aποκατάςταςθ πεηοδρομίου από άοπλο ςκυρόδεμα, το οποίο ζχει αποξθλωκεί για τθν καταςκευι 
υπογείου δικτφου, ςτθν προτζρα του κατάςταςθ.  
 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 
 
α. Θ προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C12/15. 
β. Θ επιπζδωςθ και ςυμπφκνωςθ τθσ επιφανείασ ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ και θ διαβροχι τθσ πριν από τθν 
ςκυροδζτθςθ. 
γ. Ο κακαριςμόσ των παρειϊν του υπάρχοντοσ ςκυροδζματοσ εκατζρωκεν του ορφγματοσ από χαλαρά υλικά 
δ. Θ διάςτρωςθ και ςυμπφνωςθ του ςκυροδζματοσ  αποκατάςταςθσ του πεηοδρομίου, πάχουσ ίςου με το 
αποξθλωκζν, και θ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ επιφανείασ ζτςι ϊςτε να εναρμονίηεται πλιρωσ  με τθν 
περιβάλλουςα επίςτρωςθ (υφι, ςυνζχεια ςκοτιϊν, αρμϊν κλπ).   
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) ανακαταςκευισ πεηοδρομίου από ςκυρόδεμα.    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 10,00    

 

A.T.: 024 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.5.10  Διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ). 

Μεικτά απόβλθτα εκςκαφϊν (άςφαλτοσ, αδρανι εκςκαφϊν κλπ).   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  OIK 2172  100,00%  
 
      Διαχείριςθ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ). Μεικτά απόβλθτα εκςκαφϊν 
(άςφαλτοσ, αδρανι  εκςκαφϊν κλπ). Περιλαμβάνεται θ παράδοςθ ςε αδειοδοτθμζνο χϊρο διαχείριςθσ ΑΕΚΚ 
και θ προςκόμιςθ ςτθν Τπθρεςία των ςχετικϊν αποδεικτικϊν παράδοςθσ.  
 
Σιμι ανά  (tn) .    

( 1 t )  Σόνοι  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 3,00    

 

A.T.: 025 
 
ΑΣΘΕ Ν3319.1  Ειδικό δικτυωτό πλαςτικό πλζγμα για τθ ςιμανςθ υπογείων αγωγϊν πλάτουσ 

0,40m. 
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  
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      Προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ ειδικοφ δικτυωτοφ πλαςτικοφ πλζγματοσ για τθ ςιμανςθ υπογείων 
αγωγϊν ςε χρϊμα κόκκινο πλάτουσ ο,40m , με διαςτάςεισ οπισ (μάτι) 10χ3cm ιτοι πλζγμα και τθσ εργαςίασ 
τοποκετιςεϊσ του ςε βάκοσ 30εκ κάτω τθσ τελικισ επιφάνειασ.    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ):  ΟΓΔΟΝΣΑ  ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 0,87   

 

A.T.: 026 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 9.10.4  Παραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ. 

Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6327  100,00%  
 
      Παραγωγι ι προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 
οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του 
Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όςον δεν αντιβαίνουν προσ τισ διατάξεισ 
του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ Μελζτθσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι θ  καταςκευι των καλουπιϊν επιμετράται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του ΝΕΣ ΤΔΡ. 
 
τθν τιμι περιλαμβάνονται: 
 
α. Θ προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ του ζργου, του ςκυροδζματοσ, εφόςον 
πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα, ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν 
(αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται 
ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και 
ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτθν κζςθ διάςτρωςθσ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ  δαπάνθ  τθσ εκάςτοτε 
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, 
εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ.  ε ουδεμία 
περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 
 
Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ 
ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του  ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του 
Aναδόχου. 
 
β. Σα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν) που προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά 
περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ. 
 
γ. Θ  χριςθ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ (τελικισ ι προςωρινισ) των 
ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου.   
 
δ. Θ ςταλία των οχθμάτων μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ (βαρζλεσ), θ μετάβαςθ επί τόπου, το ςτιςιμο και θ 
επιςτροφι τθσ αντλίασ ςκυροδζματοσ, κακϊσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν 
υπερχειλίςεων ι περιςςεφματοσ ςκυροδζματοσ που ζχει προςκομιςκεί ςτθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  
 
ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. 
βιομθχανικό δάπεδο). 
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Οι τιμζσ του παρόντοσ άρκρου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται από το μζγεκοσ των καταςκευϊν 
από ςκυρόδεμα (εκτόσ από τθν περίπτωςθ των μικρϊν απομακρυςμζνων τεχνικϊν ζργων, για τα οποία 
εφαρμόηεται θ προςαφξθςθ τιμισ που κακορίηεται ςτο άρκρο ΤΔΡ 9.13), τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι 
περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ 
κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, 
δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ). 
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΣΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ'',  
01-01-05-00 ''Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ'',  
01-01-07-00 ''κυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν''. 
 
και τισ ΠΕΣΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ'',  
01-01-03-00 ''υντιρθςθ ςκυροδζματοσ'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ'',  
 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. Επίςθσ 
απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν 
εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 
από τθν μελζτθ διαςτάςεισ.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 80,00    

 

A.T.: 027 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 9.10.5  Παραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ. 

Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6329  100,00%  
 
      Παραγωγι ι προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 
οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του 
Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όςον δεν αντιβαίνουν προσ τισ διατάξεισ 
του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ Μελζτθσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι θ  καταςκευι των καλουπιϊν επιμετράται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του ΝΕΣ ΤΔΡ. 
 
τθν τιμι περιλαμβάνονται: 
 
α. Θ προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ του ζργου, του ςκυροδζματοσ, εφόςον 
πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα, ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν 
(αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται 
ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και 
ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτθν κζςθ διάςτρωςθσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ  δαπάνθ τθσ εκάςτοτε 
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, 
εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ.  ε ουδεμία 
περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 
 
Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν επίτευξθ τθσ 
ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του  ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του 
Aναδόχου. 
 
β. Σα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν) που προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ, κατά 
περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ. 
 
γ. Θ  χριςθ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ (τελικισ ι προςωρινισ) των 
ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου.   
 
δ. Θ ςταλία των οχθμάτων μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ (βαρζλεσ), θ μετάβαςθ επί τόπου, το ςτιςιμο και θ 
επιςτροφι τθσ αντλίασ ςκυροδζματοσ, κακϊσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν 
υπερχειλίςεων ι περιςςεφματοσ ςκυροδζματοσ που ζχει προςκομιςκεί ςτθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  
 
ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν απαιτιςεων (λ.χ. 
βιομθχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμζσ του παρόντοσ άρκρου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται από το μζγεκοσ των καταςκευϊν 
από ςκυρόδεμα (εκτόσ από τθν περίπτωςθ των μικρϊν απομακρυςμζνων τεχνικϊν ζργων, για τα οποία 
εφαρμόηεται θ προςαφξθςθ τιμισ που κακορίηεται ςτο άρκρο ΤΔΡ 9.13), τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι 
περιςςότερεσ φάςεισ (τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ 
κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν καταςκευϊν, 
δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ). 
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΣΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ'',  
01-01-05-00 ''Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ'',  
01-01-07-00 ''κυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν''. 
 
και τισ ΠΕΣΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ'',  
01-01-03-00 ''υντιρθςθ ςκυροδζματοσ'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ'',  
 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου του ζργου. Επίςθσ 
απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν 
εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 
από τθν μελζτθ διαςτάςεισ.    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 85,00    
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A.T.: 028 
 
ΝΕΣ ΟΙΚ-Β 32.25.3  Χαλικοδζματα - Γαρμπιλοδζματα. Προςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ, όταν το 

ςφνολο τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ποςότθτασ δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για 
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΙΚ 3223.Α.5  100,00%  

 
      Προςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ C16/20, όταν θ ςυνολικι ποςότθτα για όλεσ τισ κατθγορίεσ ι ποιότθτεσ 
που προβλζπονται ςτο ζργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³, λόγω υποαπαςχόλθςθσ μθχανθμάτων και 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ.  
 
Θ τιμι αυτι εφαρμόηεται για μεμονωμζνεσ καταςκευζσ που ο όγκοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 30.00 m³ ςτθν 
ςυνολικι προμζτρθςθ του ζργου ι αποτελεί μεμονωμζνο επίπεδο ι ςτοιχείο καταςκευισ (πχ δϊμα κλπ) που 
δεν μπορεί να καταςκευαςτεί μαηί με άλλα. 
 
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 
από τθν μελζτθ διαςτάςεισ. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 15,00    

 

A.T.: 029 
 
ΝΕΣ ΟΙΚ-Β 32.25.5  Χαλικοδζματα - Γαρμπιλοδζματα. Προςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ, όταν το 

ςφνολο τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ποςότθτασ δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για 
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΟΙΚ 3223.Α.7  100,00%  

 
      Προςαφξθςθ τιμισ ςκυροδζματοσ C20/25 , όταν θ ςυνολικι ποςότθτα για όλεσ τισ κατθγορίεσ ι ποιότθτεσ 
που προβλζπονται ςτο ζργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³, λόγω υποαπαςχόλθςθσ μθχανθμάτων και 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ.  
 
Θ τιμι αυτι εφαρμόηεται για μεμονωμζνεσ καταςκευζσ που ο όγκοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 30.00 m³ ςτθν 
ςυνολικι προμζτρθςθ του ζργου ι αποτελεί μεμονωμζνο επίπεδο ι ςτοιχείο καταςκευισ (πχ δϊμα κλπ) που 
δεν μπορεί να καταςκευαςτεί μαηί με άλλα. 
 
Επιμζτρθςθ ανά κυβικό μζτρο καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 
από τθν μελζτθ διαςτάςεισ. 
 
Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ     
 (Αρικμθτικϊσ): 20,00    
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A.T.: 030 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 9.1  Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6301  100,00%  
 
      Απλοί ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι (καλοφπια) επιπζδων επιφανειϊν καταςκευϊν πάςθσ φφςεωσ υδραυλικϊν 
ζργων από ςκυρόδεμα, όπωσ ανοικτϊν και κλειςτϊν αγωγϊν ορκογωνικισ διατομισ ,ςε ευκυγραμμία ι 
καμπφλθ, βάκρων, τοίχων, πλακϊν, φρεατίων κ.λ.π. ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ πάνω ι κάτω από το δάπεδο 
εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τισ ΠΕΣΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριϊματα'' και 01-04-00-00 ''Καλοφπια 
καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)'' 
 
τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 
 
- Θ προςκόμιςθ επί τόπου των ζργων όλων των απαιτουμζνων υλικϊν για τθν διαμόρφωςθ των καλουπιϊν 
(ανάλογα με το ςφςτθμα του καλουπιοφ που εφαρμόηεται) 
- Οι εργαςίεσ ανζγερςθσ του καλουπιοφ (ξυλοτφπου, μεταλλοτφπου, πλαςτικοτφπου ι/και ςυνδυςμοφ αυτϊν), 
ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτθν γεωμετρία των εκάςτοτε προσ ςκυροδζτθςθ ςτοιχείων, ςφμφωνα τισ 
κακοριηόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ, ανοχζσ και απαιτιςεισ επιφανειακϊν τελειωμάτων. 
υμπεριλαμβάνεται θ απαςχόλθςθ ειδικευμζνου και μι προςωπικοφ κακϊσ και όλα τα εργαλεία και λοιπά 
μζςα και εξοπλιςμόσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
- Θ ανζγερςθ των πάςθσ φφςεων ικριωμάτων ι/και βοθκθτικϊν καταςκευϊν που απαιτοφνται για τθν 
υποςτιριξθ, ςτερζωςθ και ςυγκράτθςθ των καλουπιϊν. 
- Θ διαμόρφωςθ κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπϊν και διαβακρϊν για τθν ευχερι και αςφαλι διακίνθςθ του 
προςωπικοφ του ςυνεργείου ςκυροδζτθςθσ 
- Θ επάλειψθ του ξυλοτφπου με υλικό διευκόλυνςθσ τθσ αποκόλλθςθσ 
- Θ πλιρθσ αποςυναρμολόγθςθ των καλουπιϊν μετά τθν παρζλευςθ του κακοριηομζνου από τθν μελζτθ 
χρόνου παραμονισ τουσ, κακϊσ και θ ςυγκζντρωςθ, ςυςκευαςία, φόρτωςθ και μεταφορά των υλικϊν. 
- Ο πλιρθσ κακαριςμόσ των επιφανειϊν του ςκυροδζματοσ από προεξζχοντα ςτοιχεία πρόςδεςθσ (τηαβζτεσ, 
καρφιά, ςφρματα κλπ). 
- Θ αποκατάςταςθ τυχόν φωλεϊν ςτισ αποκαλυπτόμενεσ επιφάνειεσ του ςκυροδζματοσ με τςιμεντοκονία ι 
τςιμεντοειδι υλικά, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ ι/και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 
- Ο πλιρθσ κακαριςμόσ του εργοταξίου από πάςθσ φφςεωσ υπολείμματα υλικϊν καταςκευισ ικριωμάτων και 
καλουπιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιςυλλογισ των αχριςτων καρφοβελονϊν. 
- Θ φκορά και θ απομείωςθ των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν καταςκευισ ικριωμάτων και καλουπιϊν. ε καμία 
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ χριςθ φκαρμζνων ι παραμορφωμζνων υλικϊν (ξυλείασ, μεταλλικϊν ςτοιχείων 
κλπ)  
- Θ δαπάνθ των πάςθσ φφςεωσ πλαγίων μεταφορϊν εντόσ του εργοταξίου, με ι χωρίσ μθχανικά μζςα 
- Θ δαπάνθ των υλικϊν πρόςδεςθσ, ςτερζωςθσ, και ςυνδζςεων πάςθσ φφςεωσ 
 
Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m²) αναπτυγμζνθσ επιφάνειασ ςε επαφι με το ςκυρόδεμα.    

( 1 m2 )  Σετραγωνικό μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ     
 (Αρικμθτικϊσ): 8,00    

 

A.T.: 031 
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ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 9.23.4  Προμικεια και προςκικθ προςμίκτων και προςκζτων ςτο ςκυρόδεμα. 
τεγανοποιθτικά μάηασ ςκυροδζματοσ (πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ) 
κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6320.1  100,00%  

 
      Οι απαιτιςεισ ενςωμάτωςθσ προςμίκτων και προςκζτων (admixtures - additions) ςτο ςκυρόδεμα των 
διαφόρων καταςκευϊν κακορίηονται από τθν μελζτθ του ζργου, οι δε αναλογίεσ ανάμιξισ τουσ αποτελοφν 
αντικείμενο των αντιςτοίχων μελετϊν ςυνκζςεωσ.   
 
Διακρίνονται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ προςμίκτων/προςκζτων: 
 
- επιβραδυντζσ πιξεωσ ςκυροδζματοσ (set retarding), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντζσ ςκλιρυνςθσ (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2  
- ρευςτοποιθτζσ (plasticizers), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
- πρόςμικτα μείωςθσ λόγου νεροφ προσ τςιμζντο (water reducers), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
- πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
- ίνεσ πολυπροπυλενίου ςκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΣ EN 14889-2 
- χαλφβδινεσ ίνεσ ςκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΣ EN 14889-1 
 
Όλα τα ανωτζρω προϊόντα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. 
 
Από τα υλικά αυτά, όςα ςυντελοφν ςτθν επίτευξθ του απαιτουμζνου εργαςίμου ι κάκιςθσ του ςκυροδζματοσ 
(ρευςτοποιθτζσ κλπ) κεωροφνται ανθγμζνα ςτθν δαπάνθ του ετοίμου ςκυροδζματοσ (εργοςταςιακοφ ι 
εργοταξιακοφ)  και δεν επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ προσ πλθρωμι.  
 
Οι τιμζσ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται γενικϊσ και ανεξαρτιτωσ των επί μζρουσ χαρακτθριςτικϊν 
εκάςτου των ωσ άνω υλικϊν. 
 
Σιμι ανά χιλιόγραμμο προςκζτων/προςμίκτων (kg), με βάςθ τισ αναλογίεσ ανάμιξθσ που κακορίηονται ςτισ 
εγκεκριμζνεσ μελζτεσ ςυνκζςεωσ και τισ αποδεκτζσ ποςότθτεσ διαςτρωκζντοσ ςκυροδζματοσ.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ):  ΠΕΝΘΝΣΑ   ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 0,50    

 

A.T.: 032 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 9.26  Προμικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων υδραυλικϊν 

ζργων   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6311  100,00%  
 
      Προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ πάςθσ φφςεωσ 
καταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων, μορφισ διατομϊν και κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά 
πλζγματα) ςφμφωνα με τθν μελζτθ, διαμόρφωςι του ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ 
ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ 
εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΠΕΣΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων'' 
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Θ τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ επιφανείασ 
ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 
 
Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν Πινάκων Οπλιςμοφ. Εάν 
οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με μζριμνα 
του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ 
τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  
 
Οι Πίνακεσ κα ςυντάςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ 
διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα 
βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά 
διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Πίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Τπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν. 
 
Σο ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΣΧ-2008. ε 
καμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει 
ηυγολογίου. 
 
τθν τιμι μονάδασ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ του 
οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 
· Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ  
· Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  
· Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers) για τθν εξαςφάλιςθ του προβλεπόμενου από τθν 
μελζτθ πάχουσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, κακϊσ και αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ του ζργου προβλζπετε  ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 
· Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  
· Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα 
απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 
· Θ απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 
 
Σιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθν μελζτθ.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ):  ΕΝΕΝΘΝΣΑ  ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 0,95   

 

A.T.: 033 
 
ΝΕΣ ΤΔΡ-Β 11.1.2  Καλφμματα φρεατίων. Καλφμματα από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron)  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6752  100,00%  
 
      Kαλφμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, με ςιμανςθ CE, τθσ κατθγορίασ φζρουςασ ικανότθτασ D που 
προβλζπεται από τθν μελζτθ (ανάλογα τθν κζςθ τοποκζτθςθσ). 
 
Περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του καλφμματοσ του φρεατίου και του πλαιςίου 
ζδραςθσ  αυτοφ, θ ακριβισ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ και επίκλιςθσ του καλφμματοσ με χριςθ ςτερεϊν 
υποκεμάτων και ο εγκιβωτιςμόσ του πλαιςίου ζδραςθσ με ςκυρόδεμα.   
 
Επιμζτρθςθ με βάςθ τουσ πίνακεσ του προμθκευτι (ςε καμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτι επιμζτρθςθ με 
ηφγιςθ) 
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Σιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) καλφμματοσ και αντιςτοίχου πλαιςίου ζδραςθσ , ανεξαρτιτωσ τθσ φζρουςασ 
ικανότθτασ.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 1,80    

 

A.T.: 034  
 
ΑΣΘΕ Ν8990.1.6  Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου Σ8 60 cm , αποξιλωςθ του υφιςτάμενου 

λαμπτιρα με προςοχι και μεταφορά του ςτθν αποκικθ  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  
 
      Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου Σ8 60 cm, ςφμφωνα τθν τεχνικι περιγραφι  και τισ προδιαγραφζσ , 
δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ λαμπτιρα, δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία. τθν τιμι τθσ 
εργαςίασ, περιλαμβάνεται θ απεγκατάςταςθ με προςοχι του υφιςτάμενου λαμπτιρα φκορίου  και θ 
μεταφορά του ςε αποκικθ τθσ Τπθρεςίασ. Επιπλζον περιλαμβάνεται οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό 
απαιτθκεί για τθν ορκι λειτουργία του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και θ παράδοςι του ςε πλιρθ λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 7,35    

 
 

A.T.: 035  
 
ΑΣΘΕ Ν8990.1.1  Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου Σ8 - 120 cm , αποξιλωςθ του υφιςτάμενου 

λαμπτιρα με προςοχι και μεταφορά του ςτθν αποκικθ  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  
 
      Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου Σ8 - 120 cm, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ , 
δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ ,τοποκζτθςθ λαμπτιρα, δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία. τθν τιμι τθσ 
εργαςίασ, περιλαμβάνεται θ απεγκατάςταςθ με προςοχι του υφιςτάμενου λαμπτιρα φκορίου, και θ 
μεταφορά του ςε αποκικθ τθσ Τπθρεςίασ. Επιπλζον περιλαμβάνεται οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό 
απαιτθκεί για τθν ορκι λειτουργία του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και θ παράδοςι του ςε πλιρθ λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 8,27    

 

A.T.: 036 
 
ΑΣΘΕ Ν8990.1.7  Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου Σ8 150 cm , αποξιλωςθ του υφιςτάμενου 

λαμπτιρα με προςοχι και μεταφορά του ςτθν αποκικθ  
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Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  

 
      Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου Σ8 150 cm, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ, 
δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ λαμπτιρα, δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία. τθν τιμι τθσ 
εργαςίασ, περιλαμβάνεται θ απεγκατάςταςθ με προςοχι του υφιςτάμενου λαμπτιρα φκορίου , και θ 
μεταφορά του ςε αποκικθ τθσ Τπθρεςίασ. Επιπλζον περιλαμβάνεται οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό 
απαιτθκεί για τθν ορκι λειτουργία του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και θ παράδοςι του ςε πλιρθ λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΣΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 11,36    

 

A.T.: 037  
 
ΑΣΘΕ Ν8990.1.2  Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου αχλάδι  E27,  αποξιλωςθ του υφιςτάμενου 

λαμπτιρα με προςοχι και μεταφορά του ςτθν αποκικθ  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  
 
      Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου αχλάδι  E27, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ, 
δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ λαμπτιρα, δοκιμι και παράδοςθ ςε λειτουργία. τθν τιμι τθσ 
εργαςίασ, περιλαμβάνεται θ απεγκατάςταςθ με προςοχι του υφιςτάμενου λαμπτιρα, και θ μεταφορά του ςε 
αποκικθ τθσ Τπθρεςίασ. Επιπλζον περιλαμβάνεται οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό απαιτθκεί για τθν ορκι 
λειτουργία του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και θ παράδοςι του ςε πλιρθ λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,50    

 

A.T.: 038  
 
ΑΣΘΕ Ν8990.1.9  Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου SL  E27 ,  αποξιλωςθ του υφιςτάμενου 

λαμπτιρα με προςοχι και μεταφορά του ςτθν αποκικθ  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  
 
      Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου SL E27, ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ , 
δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ λαμπτιρα ςε οποιοδιποτε φψοσ ιςτοφ, δοκιμι και παράδοςθ 
ςε λειτουργία. τθν τιμι τθσ εργαςίασ, περιλαμβάνεται θ απεγκατάςταςθ με προςοχι του  υφιςτάμενου 
λαμπτιρα, και θ μεταφορά του ςε αποκικθ τθσ Τπθρεςίασ. Επιπλζον περιλαμβάνεται οποιοδιποτε υλικό / 
μικρουλικό απαιτθκεί για τθν ορκι λειτουργία του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και θ παράδοςι του ςε πλιρθ 
λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ  ΕΞΙ     
 (Αρικμθτικϊσ): 26,00    
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A.T.: 039 
 
ΑΣΘΕ Ν8990.1.4  Σοποκζτθςθ λαμπτιρα  LED  τφπου μανόλιασ  Ε40 ςε  κρεμαςτό φωτιςτικό , 

αποξιλωςθ του υφιςτάμενου λαμπτιρα με προςοχι και μεταφορά του ςτθν 
αποκικθ  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  

 
      Σοποκζτθςθ λαμπτιρα LED τφπου μανόλιασ  Ε40 ςε κρεμαςτό φωτιςτικό, ςφμφωνα με τθν τεχνικι 
περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ λαμπτιρα, δοκιμι και 
παράδοςθ ςε λειτουργία. τθν τιμι τθσ εργαςίασ, περιλαμβάνεται θ απεγκατάςταςθ με προςοχι του 
υφιςτάμενου λαμπτιρα, και θ μεταφορά του ςε αποκικθ τθσ Τπθρεςίασ. Επιπλζον περιλαμβάνεται 
οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό απαιτθκεί για τθν ορκι λειτουργία του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και θ 
παράδοςι του ςε πλιρθ λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ  ΟΚΣΩ     
 (Αρικμθτικϊσ): 38,00    

A.T.: 040 

ΑΣΘΕ Ν7500.1.5 Προμικεια και τοποκζτθςθ Φωτιςτικοφ τφπου LED  πάνελ 60Χ60 cm για 
ψευδοροφι   και αποξιλωςθ υφιςτάμενου φωτιςτικοφ . και μεταφορά του ςτθν 
αποκικθ   

 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :         ΘΛΜ 59           100,00%   

       Προμικεια και τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ τφπου LED  πάνελ 60Χ60 cm για ψευδοροφι  ςφμφωνα με τθν 
τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ , δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ ςε 
ψευδοροφι ,δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. τθν τιμι τθσ εργαςίασ, περιλαμβάνεται  
οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό απαιτθκεί για τθν αςφαλι ςφνδεςθ του  φωτιςτικοφ, ςτισ υφιςτάμενεσ 
θλεκτρολογικζσ γραμμζσ. 
(1 Σεμ. )     Σεμάχιο 
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 52,41   

 

A.T.: 041 
 
ΑΣΘΕ Ν7500.1.2  Προμικεια και τοποκζτθςθ Φωτιςτικοφ τφπου LED  πάνελ 60Χ60 cm με επίτοιχθ 

βάςθ  και αποξιλωςθ υφιςτάμενου φωτιςτικοφ . και μεταφορά του ςτθν 
αποκικθ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  

 
      Προμικεια και τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ τφπου LED  πάνελ 60Χ60 cm και τθσ βάςθσ ςτιριξισ του ςε οροφι 
ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ , δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ του 
φωτιςτικοφ και τθσ βάςθσ ςτιριξισ του ςε οροφι , δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. τθν τιμι τθσ 
εργαςίασ, περιλαμβάνεται  οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό απαιτθκεί για τθν αςφαλι ςφνδεςθ του  
φωτιςτικοφ, ςτισ υφιςτάμενεσ θλεκτρολογικζσ γραμμζσ. 
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Επιπλζον περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ με προςοχι του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ ςϊματοσ οροφισ και 
μεταφορά του ςτθν αποκικθ , δθλαδι διακοπι τθσ τροφοδοτιςεωσ, αποξιλωςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ και 
εξαςφάλιςθ των καλωδίων.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 65,75   

 

A.T.: 042 
 
ΑΣΘΕ Ν7500.1.1  Προμικεια και τοποκζτθςθ Φωτιςτικοφ τφπου LED  πάνελ 30Χ120 cm με επίτοιχθ 

βάςθ, και αποξιλωςθ υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και μεταφορά του ςτθν 
αποκικθ.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  

 
      Προμικεια και τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ τφπου LED  πάνελ 30Χ120 cm και τθσ βάςθσ ςτιριξισ του ςε οροφι 
,  ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ και 
ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ οροφισ , δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. τθν 
τιμι τθσ εργαςίασ, περιλαμβάνεται  οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό απαιτθκεί για τθν αςφαλι ςφνδεςθ του  
φωτιςτικοφ, ςτισ υφιςτάμενεσ θλεκτρολογικζσ γραμμζσ. 
Επιπλζον περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ με προςοχι του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ ςϊματοσ οροφισ και 
μεταφορά του ςτθν αποκικθ , δθλαδι διακοπι τθσ τροφοδοτιςεωσ, αποξιλωςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ και 
εξαςφάλιςθ των καλωδίων.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 65,76    

 
 

A.T.: 043 
 
ΑΣΘΕ Ν7500.1.3  Προμικεια και τοποκζτθςθ Φωτιςτικοφ LED  τφπου PL 18w, και αποξιλωςθ 

υφιςτάμενου φωτιςτικοφ και μεταφορά του ςτθν αποκικθ .   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  
 
      Προμικεια και τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ LED τφπου PL με όλα τα όργανα ζναυςθσ, και τισ διόδουσ led, 
ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ και 
ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ οροφισ, δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. τθν τιμι 
τθσ εργαςίασ, περιλαμβάνεται  οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό απαιτθκεί για τθν αςφαλι ςφνδεςθ του  
φωτιςτικοφ, ςτισ υφιςτάμενεσ θλεκτρολογικζσ γραμμζσ. 
Επιπλζον περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ με προςοχι του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ ςϊματοσ οροφισ 
οποιοδιποτε τφπου και μεταφορά του ςτθν αποκικθ , δθλαδι διακοπι τθσ τροφοδοτιςεωσ, αποξιλωςθ του 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ και εξαςφάλιςθ των καλωδίων.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 32,26    
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A.T.: 044 
 
ΑΣΘΕ Ν7500.1.6  Προμικεια και τοποκζτθςθ  Προβολζα  LED τφπου Π2, και αποξιλωςθ 

υφιςτάμενου προβολζα  και μεταφορά του ςτθν αποκικθ.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 59  100,00%  
 
      Προμικεια και τοποκζτθςθ προβολζα LED τφπου Π2 με όλα τα όργανα ζναυςθσ, και τισ διόδουσ led, 
ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ και 
ςφνδεςθ του προβολζα ςε οποιοδιποτε φψοσ, δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. τθν τιμι τθσ 
εργαςίασ, περιλαμβάνεται  οποιοδιποτε υλικό / μικρουλικό απαιτθκεί για τθν αςφαλι ςφνδεςθ του  
φωτιςτικοφ, ςτισ υφιςτάμενεσ θλεκτρολογικζσ γραμμζσ. 
Επιπλζον περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ με προςοχι του υφιςτάμενου φωτιςτικοφ ςϊματοσ  οποιοδιποτε 
τφπου και μεταφορά του ςτθν αποκικθ , δθλαδι διακοπι τθσ τροφοδοτιςεωσ, αποξιλωςθ του φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ και εξαςφάλιςθ των καλωδίων.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 130,26    

 

A.T.: 012  
 

045  
 

  
ΑΣΘΕ 00Ν.150.1  Προμικεια και εγκατάςταςθ βάςεων ςτιριξθσ Φ/Β πλαιςίων (περιλαμβάνονται 

και οι κυρίδεσ επίςκεψθσ ςτζγθσ ςτα κτίρια Γ και Δ) ςφμφωνα με τθ τεχνικι 
περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  
 

Προμικεια και εγκατάςταςθ βάςεων ςτιριξθσ Φ/Β πλαιςίων (περιλαμβάνονται και οι κυρίδεσ 
επίςκεψθσ ςτζγθσ ςτα κτίρια Γ και Δ) ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   
( 1 ΚWp εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ ) 
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 89,90    

A.T.: 046 
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.2  Προμικεια και εγκατάςταςθ  Φ/Β πλαιςίων ςφμφωνα με τθ τεχνικι  
 περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ  Φ/Β πλαιςίων ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ 
προδιαγραφζσ    

( 1 ΚWp εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ)   
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ ΛΕΠΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 317,26   
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A.T.: 047  
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.3  Προμικεια και εγκατάςταςθ αντιςτροφζων (ινβζρτερσ)  ςφμφωνα με  
τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ αντιςτροφζων  (ινβζρτερσ)  ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι 
και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 ΚWp εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ )   
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΕΝΘΝΣΑ  ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΠΣΑ ΛΕΠΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 99,87   

 

A.T.: 048  
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.4  Προμικεια και εγκατάςταςθ μεταλλικϊν ερμαρίων ι μεταλλικισ  
καταςκευισ  προςταςίασ ινβζρτερσ και υποπινάκων ςφμφωνα με τθ  
τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ μεταλλικϊν ερμαρίων ι μεταλλικισ καταςκευισ  προςταςίασ  
των ινβζρτερσ και υποπινάκων ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 2.000,00    

 

A.T.: 049 
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.5  Προμικεια και εγκατάςταςθ Δικτφου Διανομισ υνεχοφσ Ρεφματοσ  
(DC),  ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ Δικτφου Διανομισ υνεχοφσ Ρεφματοσ (DC), ςφμφωνα με τθ 
τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπι  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ  ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 20.000,00    

 

A.T.: 050 
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.6  Προμικεια και εγκατάςταςθ Δικτφου Διανομισ Εναλλαςςομζνου   
Ρεφματοσ (ΑC), ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ  
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προδιαγραφζσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  
 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ Δικτφου Διανομισ Εναλλαςςομζνου  Ρεφματοσ (ΑC), ςφμφωνα 
με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπι 
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΘΝΣΑ ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 50.000,00    

 

A.T.: 051  
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.7  Προμικεια και εγκατάςταςθ Δικτφου γειϊςεων και ιςοδυναμικισ  
προςταςίασ, ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ Δικτφου γειϊςεων και ιςοδυναμικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με 
τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπι 
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ  ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 8.000,00    

 

A.T.: 052  
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.8  Προμικεια και εγκατάςταςθ Τποπίνακων ελζγχου και προςταςίασ 
 υνεχοφσ Ρεφματοσ (DC) ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ 
προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ υποπίνακων ελζγχου και προςταςίασ υνεχοφσ Ρεφματοσ (DC) 
ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 ΚWp εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ   )   
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 23,00    

 

A.T.: 053  
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.9  Προμικεια και εγκατάςταςθ Τποπίνακων και Γενικοφ πίνακα  ελζγχου 
 και προςταςίασ  Εναλλαςςόμενου Ρεφματοσ Χαμθλισ Σάςθσ (ΑC)   
ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  
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      Προμικεια και εγκατάςταςθ υποπίνακων και Γενικοφ πίνακα  ελζγχου και προςταςίασ  
Εναλλαςςόμενου Ρεφματοσ Χαμθλισ Σάςθσ (ΑC)  ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ 
προδιαγραφζσ    

( 1 ΚWp εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ )   
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΑΡΑΝΣΑ  ΔΤΟ     
 (Αρικμθτικϊσ): 42,00    

 

A.T.: 054  
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.10  Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ 
, ελζγχου , ςυλλογισ και μετάδοςθσ δεδομζνων Φ/Β Παραγωγισ 
(περιλαμβάνεται και θ  οκόνθ μετάδοςθσ δεδομζνων) ςφμφωνα με τθ  
τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ, ελζγχου , ςυλλογισ 
και μετάδοςθσ δεδομζνων Φ/Β Παραγωγισ (περιλαμβάνεται και θ  οκόνθ μετάδοςθσ 
δεδομζνων) ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπι  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 10.000,00    

 

A.T.: 055 
 

ΑΣΘΕ 00Ν.150.11  Προμικεια και εγκατάςταςθ  του εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ ςτο Δίκτυο  
(μετρθτικι διάταξθ, Αυτόματοσ Διακόπτθσ Διαςφνδεςθσ, διάταξθ  
προςταςίασ, κλπ), δοκιμζσ   και ενεργοποίθςθ του Φ/Β ςτακμοφ  
ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 7  100,00%  

 
      Προμικεια και εγκατάςταςθ  του εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ ςτο Δίκτυο (μετρθτικι διάταξθ, 
Αυτόματοσ Διακόπτθσ Διαςφνδεςθσ, διάταξθ προςταςίασ, κλπ), δοκιμζσ   και ενεργοποίθςθ του 
Φ/Β ςτακμοφ ςφμφωνα με τθ τεχνικι περιγραφι και τισ προδιαγραφζσ    

( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπι  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ   ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 20.000,00    

 
  

  

 

A.T.: 056  
 
ΑΣΘΕ Ν6005  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 

100kW με καταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
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εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  
 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 100 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ  τισ  εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ αυτοφ 
ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ 
δικλείδεσ αναμονισ του δικτφου διανομισ μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ με τθν κζρμανςθ του κτιρίου με τθν 
καταςκευι του δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν για τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
8. Θ θλεκτρικι τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και 
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι απαραίτθτοι ζλεγχοι για ετοιμότθτα των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν, ελζγχων και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΝΝΙΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 5.900,00    

 

A.T.: 057 
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ΑΣΘΕ Ν6006  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 
200kW με καταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  

 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 200 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ αυτοφ 
ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ 
δικλείδεσ αναμονισ του δικτφου διανομισ μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ με τθν κζρμανςθ του κτιρίου με τθν 
καταςκευι του δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν για τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
8. Θ θλεκτρικι τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και 
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι απαραίτθτοι ζλεγχοι  για  ετοιμότθτα των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν, ελζγχων και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 7.730,00    

 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 39 από 79 

 
 

 

A.T.: 058  
 
ΑΣΘΕ Ν6007  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 

250kW με καταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  

 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 250 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ  του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ αυτοφ 
ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ 
δικλείδεσ αναμονισ  του δικτφου διανομισ μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ  με τθν κζρμανςθ του κτιρίου με τθν 
καταςκευι  του  δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου  μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν για τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
8. Θ θλεκτρικι  τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και 
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι απαραίτθτοι ζλεγχοι για ετοιμότθτα των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν ελζγχων και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΩ ΧΙΛΙΑΔΕ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ     



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 40 από 79 

 
 

 

 (Αρικμθτικϊσ): 8.500,00    
 

A.T.: 059  
 
ΑΣΘΕ Ν6008  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 

300kW με καταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  

 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 300 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ  του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ αυτοφ 
ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ 
δικλείδεσ αναμονισ  του δικτφου διανομισ μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ  τισ  εργαςίεσ  ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ με τθν κζρμανςθ  του κτιρίου με τθν 
καταςκευι του δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου  μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν για τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
8. Θ θλεκτρικι  τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά  και 
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι απαραίτθτοι ζλεγχοι  για  ετοιμότθτα  των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν, ελζγχων και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 41 από 79 

 
 

 

 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΠΣΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 9.700,00    

 

A.T.: 060 
 
ΑΣΘΕ Ν6009  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 

320kW με καταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  

 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 320 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ  και  εγκατάςταςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ  
αυτοφ ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ  τισ  εργαςίεσ  καταςκευισ  του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ 
δικλείδεσ αναμονισ του δικτφου διανομισ μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ με τθν κζρμανςθ του κτιρίου με τθν 
καταςκευι του δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου  μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί  τόπου  του  ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα  με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ  τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν για τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
8. Θ θλεκτρικι  τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και 
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι απαραίτθτοι ζλεγχοι  για  ετοιμότθτα των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν, ελζγχων  και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα  με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
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Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΔΙΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 10.200,00    

 

A.T.: 061 
 
ΑΣΘΕ Ν6010  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 

350kW με καταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  

 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 350 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ αυτοφ 
ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ  τισ  εργαςίεσ  καταςκευισ  του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ 
δικλείδεσ αναμονισ του δικτφου διανομισ  μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ με τθν κζρμανςθ του κτιρίου με τθν 
καταςκευι του δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου  μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν για τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
8. Θ  θλεκτρικι τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά  και  
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι απαραίτθτοι ζλεγχοι  για  ετοιμότθτα  των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
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10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν, ελζγχων και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 11.400,00  

 
 

  

 

A.T.: 062 
 
ΑΣΘΕ Ν6012  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 

500kW με καταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  

 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 500 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ αυτοφ 
ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ  τισ  εργαςίεσ καταςκευισ  του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ 
δικλείδεσ  αναμονισ του δικτφου διανομισ μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ  τισ  εργαςίεσ  ςφνδεςθσ  του κερμικοφ υποςτακμοφ με τθν κζρμανςθ  του κτιρίου με τθν 
καταςκευι του δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου  μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ  με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα απαιτθκοφν για τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
8. Θ  θλεκτρικι τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά  και 
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
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όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι  απαραίτθτοι ζλεγχοι  για ετοιμότθτα των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν, ελζγχων και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΠΕΝΘΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 12.450,00    

 

A.T.: 063  
 
ΑΣΘΕ Ν6013  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ιςχφοσ 

600kW μεκαταςκευι πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου και ςφνδεςθ με το 
εςωτερικό δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ του κτιρίου   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 6  100,00%  

 
            Πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ κερμικοφ υποςτακμοφ ιςχφοσ 600 kW που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
1. Προμικεια κερμικοφ υποςτακμοφ καταναλωτι ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Ωσ κερμικόσ υποςτακμόσ αναφζρεται το ςυγκρότθμα που φζρει: εναλλάκτθ κερμότθτασ, 
διάταξθ ρφκμιςθσ κερμικοφ φορτίου, διάταξθ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ του κερμικοφ υποςτακμοφ, διάταξθ 
μζτρθςθσ κερμότθτασ, ςωλθνϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ, δικλείδεσ απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ, 
τροφοδοςίασ, πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα μεταξφ τουσ και φερόμενα ςαν ςφνολο, επί μεταλλικισ βάςθσ – 
πλαιςίου για τοποκζτθςθ αυτοφ ςε δάπεδο και ζτοιμο προσ λειτουργία. 
2. Όλεσ τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ, δθλ. μεταφορά επί τόπου του ζργου, 
εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ ςε κατάλλθλο χϊρο του κτιρίου και ςτερζωςθ  αυτοφ 
ςτο δάπεδο. 
3. Όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ του πρωτεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου μικουσ όδευςθσ, από τισ  
δικλείδεσ αναμονισ του δικτφου διανομισ μζχρι τον κερμικό υποςτακμό. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι 
του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
4. Όλεσ  τισ  εργαςίεσ ςφνδεςθσ του κερμικοφ υποςτακμοφ  με τθν κζρμανςθ  του κτιρίου με τθν 
καταςκευι του δευτερεφοντοσ δικτφου, ανεξαρτιτου  μικουσ, από τον κερμικό υποςτακμό μζχρι και τουσ 
ςωλινεσ ι ςυλλζκτεσ προςαγωγισ – επιςτροφισ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ του κτιρίου, ςυγκόλλθςθ και 
ςτερζωςθ   των ςωλινων. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου 
όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, όπωσ βάνεσ, ςωλινεσ, γωνίεσ, 
μονωτικά υλικά, καλϊδια, μικροχλικά κλπ. 
5. Όλεσ τισ απαραίτθτεσ μετατοπίςεισ ςωλινων, εξαρτθμάτων και οργάνων τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ ςυνεργαςία του κερμικοφ υποςτακμοφ με 
τθν εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου. Περιλαμβάνονται επίςθσ και οι εργαςίεσ διάτρθςθσ  τοίχων ι 
ςκυροδζματοσ που ενδεχομζνωσ κα  απαιτθκοφν για  τθν διζλευςθ των ςωλινων και των καλωδίων και ςτθν 
ςυνζχεια θ αποκατάςταςθ των οπϊν με αφρό πολυουρεκάνθσ και κατάλλθλο επίχριςμα με δαπάνεσ του 
αναδόχου.  
6. Οι δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ των δικλείδων απομόνωςθσ, εκκζνωςθσ και εξαεριςμοφ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ςχζδια και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
7. Θ κερμομόνωςθ των ςωλθνϊςεων και των εξαρτθμάτων που κα τοποκετθκοφν. 
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8. Θ  θλεκτρικι τροφοδοςία του κερμικοφ υποςτακμοφ. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά  και 
εγκατάςταςθ επί τόπου του ζργου όλων των απαιτοφμενων υλικϊν ςφμφωνα με τθν περιγραφι του ζργου, 
όπωσ καλϊδια, εξαρτιματα, ο υποπίνακασ, μικροαυτόματοι, προςτατευτικοί πλαςτικοί ςωλινεσ, κουτιά 
ςφνδεςθσ, μικροχλικά, κλπ.  
9. Οι απαραίτθτοι ζλεγχοι για ετοιμότθτα των αςφαλιςτικϊν διατάξεων και διατάξεων πλιρωςθσ και 
παραλαβισ διαςτολϊν του νεροφ του δικτφου κζρμανςθσ 
10. Θ εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ςυγκολλιςεων και των δοκιμϊν, ελζγχων και του κακαριςμοφ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι, ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΣΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΠΣΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 13.700,00    

 

A.T.: 064  
 
ΑΣΘΕ Ν9194  Πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ 

κερμικοφ υποςτακμοφ κτιρίου, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 52  100,00%  
 
      φςτθμα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ κερμικοφ υποςτακμοφ ανεξαρτιτου κερμικισ ιςχφοσ πλιρεσ,  
ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνεται θ 
προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά  του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, υλικϊν και μικροχλικϊν, επί τόπου 
του ζργου ςτισ τελικζσ κζςεισ εγκατάςταςθσ, εργαςίασ εγκατάςταςθσ, λειτουργικϊν δοκιμϊν και ςυνδζςεων, 
προγραμματιςμόσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι πίνακεσ ελζγχου-αυτοματιςμοφ, 
πλιρεισ, οι προγραμματιηόμενοι  λογικοί ελεγκτζσ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ διατάξεισ επίτευξθσ τθσ 
λειτουργίασ τουσ όπωσ τροφοδοτικό, κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ, κάρτεσ ειςόδων, εξόδων, και 
επικοινωνίασ, μονάδεσ επικοινωνίασ και μζςα επικοινωνίασ. Περιλαμβάνονται όλεσ οι ςυνδεςμολογίεσ του 
παραπάνω εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ του αυτοματιςμοφ και των εξαρτιςεων του, κλεμμοςειρζσ καλϊδια 
ςυνδεςμολογιϊν και μικροχλικά, πλιρθσ εγκατάςταςθ κακϊσ και όλεσ οι εργαςίεσ διαμόρφωςθσ πινάκων 
ελζγχου – αυτοματιςμοφ. Περιλαμβάνεται ανθγμζνοσ ςτθν τιμι μονάδασ ο ςτακμόσ διαχείριςθσ δεδομζνων 
ςτον οποίο κα είναι εγκατεςτθμζνο κατάλλθλο λογιςμικό με ενςωματωμζνο γραφικό περιβάλλον, το οποίο κα 
απεικονίηει τθ γενικι εποπτεία του δικτφου των κερμικϊν υποςτακμϊν, κακϊσ και κάκε μεμονωμζνου 
κερμικοφ υποςτακμοφ. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ αναλυτικϊν καταςκευαςτικϊν 
ςχεδίων του αυτοματιςμοφ του ςυςτιματοσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΣΟΝ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΕΞΙ     
 (Αρικμθτικϊσ): 1.176,00    

 

A.T.: 065  
 
ΑΣΘΕ Ν8123.15  Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό ςυγκρότθμα κυκλοφορίασ κερμοφ φδατοσ μζχρι 100°C 

ονομαςτικισ πίεςθσ ΡΝ 16 bar, πλιρεσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ,φυγοκεντρικό, μονοβάκμιο,οριηόντιο, 1450 ι 2900 rpm, ονομ. 
παροχισ-μανομετρικοφ: 240m

3
-50mΤ, πλιρεσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και τθν τεχνικι περιγραφι   
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Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 21  100,00%  

 
           Θλεκτροκίνθτο  αντλθτικό  ςυγκρότθμα κυκλοφορίασ κερμοφ φδατοσ μζχρι 100°C ονομαςτικισ πίεςθσ 
ΡΝ 16 bar, πλιρεσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, φυγοκεντρικό, μονοβάκμιο, οριηόντιο, 1450 ι 
2900 rpm, ονομ. παροχισ-μανομετρικοφ: 240m

3
-50mΤ. Περιλαμβάνεται θ ςφνδεςθ με το δίκτυο  με φλάντηα, 

δθλαδι  αντλία, εξαρτιματα και μικροχλικά  επί τόπου και εργαςία τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ με το δίκτυο 
ςωλθνϊςεων νεροφ, το θλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο αυτοματιςμϊν, δοκιμϊν λειτουργίασ και πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 12.000,00    

 

A.T.: 066  
 
ΑΣΘΕ N9761.311.1  Χαλυβδοςωλινασ θλεκτροςυγκολλθτόσ εντόσ αντλιοςταςίου ι χαλυδβοςωλινασ 

γραμμισ αναρροφιςεωσ ι κατακλίψεωσ αντλιϊν. Ονομαςτικισ Διαμζτρου 
DΝ100 Εξωτερικισ διαμζτρου 114,3 mm πάχουσ 3,6 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Χαλυβδοςωλινασ  θλεκτροςυγκολλθτόσ εντόσ αντλιοςταςίου ι χαλυδβοςωλινασ γραμμισ αναρροφιςεωσ 
ι κατακλίψεωσ αντλιϊν. Ονομαςτικισ Διαμζτρου DΝ100 Εξωτερικισ διαμζτρου 114,3 mm πάχουσ 3,6 mm, 
δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια, άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά 
επί τόπου  και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ  και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΣΕΕΡΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 24,00    

 

A.T.: 067  
 
ΑΣΘΕ N9761.311.2  Χαλυβδοςωλινασ θλεκτροςυγκολλθτόσ εντόσ αντλιοςταςίου ι χαλυδβοςωλινασ 

γραμμισ αναρροφιςεωσ ι κατακλίψεωσ αντλιϊν. Ονομαςτικισ Διαμζτρου  
DΝ300 Εξωτερικισ διαμζτρου 323,9 mm πάχουσ 5,6 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Χαλυβδοςωλινασ  θλεκτροςυγκολλθτόσ εντόσ αντλιοςταςίου ι χαλυδβοςωλινασ γραμμισ αναρροφιςεωσ 
ι κατακλίψεωσ αντλιϊν. Ονομαςτικισ Διαμζτρου  DΝ300  Εξωτερικισ διαμζτρου 323,9 mm πάχουσ 5,6 mm, 
δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια, άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά 
επί τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΘΝΣΑ ΣΕΕΡΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 64,00    
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A.T.: 068  
 
ΑΣΘΕ Ν9762.200.1  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 2633) με λαιμό ςυγκολλιςεωσ για 

ςφνδεςθ χαλυβδοςωλινων ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου 
DΝ100 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
      Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 2633) με λαιμό ςυγκολλιςεωσ για ςφνδεςθ χαλυβδοςωλινων 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ100 mm., ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ)  
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΕΝΘΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 90,00    

 

A.T.: 069 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.200.2  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 2633) με λαιμό ςυγκολλιςεωσ για 

ςφνδεςθ χαλυβδοςωλινων ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου 
DΝ300 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
      Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 2633) με λαιμό ςυγκολλιςεωσ για ςφνδεςθ χαλυβδοςωλινων 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ300 mm., ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ) 
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 240,00    

 

A.T.: 070 
 
 ATHE Ν 8540.9 Θερμικι μόνωςθ ςωλινων με εφκαμπτουσ ςωλινεσ ι  φφλλα  ελαςτομεροφσ 

υλικοφ κλειςτισ κυτταρικισ δομισ με επικάλυψθ αλουμινίου,  για ςωλινα DΝ100   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερμικι μόνωςθ ςωλινων με εφκαμπτουσ ςωλινεσ ι  φφλλα  ελαςτομεροφσ υλικοφ κλειςτισ κυτταρικισ 
δομισ με επικάλυψθ αλουμινίου, για ονομαςτικι διάμετρο ςωλινα DΝ100 mm.., δθλ. εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ ςε αντίςτοιχο ςωλινα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.    

( 1 m )  Μζτρο  
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ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΘΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 50,00    

 

A.T.: 071 
 
ΑΣΘΕ Ν  8540.15 Θερμικι μόνωςθ ςωλινων με εφκαμπτουσ ςωλινεσ ι  φφλλα  ελαςτομεροφσ 

υλικοφ κλειςτισ κυτταρικισ δομισ με επικάλυψθ αλουμινίου,  για ςωλινα DΝ300   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 40  100,00%  
 
      Θερμικι μόνωςθ ςωλινων με εφκαμπτουσ ςωλινεσ ι  φφλλα  ελαςτομεροφσ υλικοφ κλειςτισ κυτταρικισ 
δομισ με επικάλυψθ αλουμινίου, για ονομαςτικι διάμετρο ςωλινα DΝ 300 mm.., δθλ. εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ ςε αντίςτοιχο ςωλινα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 65,00    

 

A.T.: 072 
 
ΑΣΘΕ Ν9152.4.10  Δικλείδα χαλφβδινθ τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ 

χειροκίνθτο, ονομαςτικισ πίεςθσ 25 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ25.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  
 
      Δικλείδα χαλφβδινθ  τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο, ονομαςτικισ 
πίεςθσ 25 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ25, υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ δθλαδι προμικεια, 
φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου του ζργου, κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και 
δοκιμϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ  ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 73,74    

 

A.T.: 073 
 
ΑΣΘΕ Ν9152.3.6  Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ 

χειροκίνθτο. Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ50 mm.   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  
 
Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο. Ονομαςτικισ πίεςθσ 
16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ50 mm υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ δθλαδι προμικεια, 
φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου του ζργου, κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και 
δοκιμϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΘΝΣΑ ΕΝΝΙΑ     
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 (Αρικμθτικϊσ): 159,00    
 

A.T.: 074  
 
ΑΣΘΕ Ν9152.4.11  Δικλείδα χυτοςιδθρά τφπου πεταλοφδασ, για τοποκζτθςθ μεταξφ φλαντηϊν, με 

μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ 
διαμζτρου DΝ100 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  

 
      Δικλείδα χυτοςιδθρά  τφπου πεταλοφδασ, για τοποκζτθςθ μεταξφ φλαντηϊν, με μθχανιςμό χειριςμοφ 
χειροκίνθτο, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ100 mm, υλικά και μικροχλικά 
ςυνδζςεωσ δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου του ζργου, κακϊσ και θ εργαςία 
εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 440,00    

 

A.T.: 075 
 
ΑΣΘΕ Ν9152.4.6  Δικλείδα χυτοςιδθρά τφπου πεταλοφδασ, για τοποκζτθςθ μεταξφ φλαντηϊν, με 

μθχανιςμό χειριςμοφ θλεκτροκίνθτο, με τον κατάλλθλο θλεκτροκινθτιρα, 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ100 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  

 
      Δικλείδα χυτοςιδθρά  τφπου πεταλοφδασ, για τοποκζτθςθ μεταξφ φλαντηϊν, με μθχανιςμό χειριςμοφ 
θλεκτροκίνθτο, με τον κατάλλθλο θλεκτροκινθτιρα, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου 
DΝ100 mm, υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου 
του ζργου, κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ υδραυλικισ και θλεκτρικισ και δοκιμϊν, 
παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑΚΟΙΑ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 985,00    

 

A.T.: 076  
 
ΑΣΘΕ Ν9152.3.8  Δικλείδα  χυτοςιδθρά  τφπου πεταλοφδασ, για τοποκζτθςθ μεταξφ φλαντηϊν, με 

μθχανιςμό χειριςμοφ θλεκτροκίνθτο, με τον κατάλλθλο θλεκτροκινθτιρα,  
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar,ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ300 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  

 
      Δικλείδα χυτοςιδθρά  τφπου πεταλοφδασ, για τοποκζτθςθ μεταξφ φλαντηϊν, με μθχανιςμό χειριςμοφ 
θλεκτροκίνθτο, με τον κατάλλθλο θλεκτροκινθτιρα, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου 
DΝ300 mm, υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου 
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του ζργου, κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ υδραυλικισ και θλεκτρικισ και δοκιμϊν, 
παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΙΑ ΠΕΝΘΝΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 1.250,00    

 

A.T.: 077 
 
ΑΣΘΕ Ν8125.2.15  Δικλείδα αντεπιςτροφισ,  χωρίσ μθχανιςμό επιβραδφνςεωσ, διπλοφ τφπου δφο 

πτερυγίων με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ100 
mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 11  100,00%  

 
      Δικλείδα αντεπιςτροφισ, χωρίσ μθχανιςμό επιβραδφνςεωσ, διπλοφ τφπου δφο πτερυγίων με ωτίδεσ, 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ100 mm., ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
πλιρωσ εγκαταςτθμζνθ με όλα τα υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ, δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, 
μεταφορά επί τόπου του ζργου κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ και δοκιμϊν παραδοτζα ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα όςα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα 
εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΑΚΟΙΑ ΕΙΚΟΙ     
 (Αρικμθτικϊσ): 620,00    

 

A.T.: 078  
 
ΑΣΘΕ Ν8125.2.12  Δικλείδα  αντεπιςτροφισ, χωρίσ μθχανιςμό επιβραδφνςεωσ, διπλοφ τφπου δφο 

πτερυγίων με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ300 
mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 11  100,00%  

 
      Δικλείδα αντεπιςτροφισ, χωρίσ μθχανιςμό επιβραδφνςεωσ, διπλοφ τφπου δφο πτερυγίων με ωτίδεσ, 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ300 mm., ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
πλιρωσ εγκαταςτθμζνθ με όλα τα υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ, δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, 
μεταφορά επί τόπου του ζργου  κακϊσ και θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ και δοκιμϊν παραδοτζα ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα όςα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα 
εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 1.540,00    

 

A.T.: 079  
 
ΑΣΘΕ Ν8125.2.13  Δικλείδα αςφαλιςτικι υπερπίεςθσ, αυτοενεργοποιοφμενθ, γωνιακι, κατάλλθλθ 
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για λειτουργία ςε κερμοκραςία μζχρι 130°C Ονομ. πίεςθσ ΡΝ 16 bar, Ονομ. Διαμ. 
DΝ50, με ελατιριο εκροισ min 4 m3/h ςτα 6 bar   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 11  100,00%  

 
      Δικλείδα  αςφαλιςτικι  υπερπίεςθσ, αυτοενεργοποιοφμενθ, γωνιακι, κατάλλθλθ για λειτουργία ςε 
κερμοκραςία μζχρι 130°C Ονομ. πίεςθσ ΡΝ 16 bar, Ονομ. Διαμ. DΝ50, με ελατιριο εκροισ min 4 m3/h ςτα  6 
bar, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πλιρωσ εγκαταςτθμζνθ με όλα τα υλικά και μικροχλικά 
ςυνδζςεωσ, δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί τόπου του ζργου  κακϊσ και θ εργαςία 
εγκαταςτάςεωσ και δοκιμϊν παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα όςα 
αναφζρονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΕΠΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 707,00    

 

A.T.: 080  
 
ΑΣΘΕ Ν8473.16.5  Αυτόματο ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ πίεςθσ ονομαςτικοφ όγκου δοχείου 2000 l, 

μονάδασ ςτακεροποιθτι πίεςθσ με αντλία, όγκου δοχείου διαςτολισ 50 l, 
ςωλινωςθσ ςφνδεςθσ 2 × G 1   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 31  100,00%  

 
   Αυτόματο ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ πίεςθσ αποτελοφμενο από:  
        - Δοχείο Διαςτολισ 2000 lt 

   -    Μονάδα  ςτακεροποιθτι πίεςθσ αποτελοφμενθ από   ανοξείδωτθ αντλία με ενςωματωμζνο ςφςτθμα 
πλιρωςθσ και απαζρωςθσ για ςυςτιματα κζρμανςθσ και ψφξθσ 

        - ετ εφκαμπτων ςωλινων για ςφνδεςθ του δοχείου ςτο ςτακεροποιθτι 
     - ετ βαλβίδων πλιρωςθσ και αντεπιςτροφισ για μόνιμθ ςφνδεςθ κλειςτϊν κυκλωμάτων ςτθν  παροχι 

νεροφ 
       -   Κλειςτό δοχείο διαςτολισ 50 lt για τθν προςταςία τθσ αντλίασ του ςτακεροποιθτι 
       -  Σαχυςφνδεςμο για τθν αςφαλι ςφνδεςθ/αποκοπι των ςυμπλθρωματικϊν δοχείων 
Κατά τα λοιπά όπωσ αναφζρεται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, πλιρεσ, δθλαδι 
προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ ςτα υδραυλικά κυκλϊματα, ςτο δίκτυο ιςχυρϊν και 
αςκενϊν ρευμάτων για πλιρθ λειτουργία.  

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕ ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ  
ΛΕΠΣΑ  

  

 (Αρικμθτικϊσ): 12.878,60    
 

A.T.: 081  
 
ΑΣΘΕ Ν8611.2.6  Φίλτρο νεροφ χυτοςιδθρό φλαντηωτό τφπου Τ με ωτίδεσ Ονομαςτικισ Πίεςθσ 16 

bar Ονομαςτικισ Διαμζτρου DN300   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  
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      Φίλτρο νεροφ χυτοςιδθρό  φλαντηωτό  τφπου Τ με ωτίδεσ Ονομαςτικισ Πίεςθσ 16 bar Ονομαςτικισ 
Διαμζτρου DN300 , με τα μικροχλικά και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΕΝΕΝΘΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 890,00    

 

A.T.: 082  
 
ΑΣΘΕ Ν8251.1  Διάταξθ μεταδότθ πίεςθσ, πλιρθσ, για μζτρθςθ πίεςθσ νεροφ κερμοκραςίασ 

μζχρι 130°C με περιοχι ρφκμιςθσ 0-16 bar θλεκτρονικόσ με ςιμα εξόδου 4- 20 
mA.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  

 
      Διάταξθ μεταδότθ πίεςθσ, πλιρθσ, για μζτρθςθ πίεςθσ νεροφ κερμοκραςίασ μζχρι 130°C με περιοχι 
ρφκμιςθσ 0-16 bar θλεκτρονικόσ με ςιμα εξόδου 4- 20 mA., ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, με 
διαφορικό μανόμετρο κακϊσ και ςφςτθμα μζτρθςθσ - μετάδοςθσ. Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά 
επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, ςτθν τελικι κζςθ τοποκζτθςθσ, του διαφορικοφ μανομζτρου, τθσ 
μονάδασ τροφοδοςίασ προγραμματιηόμενου λογικοφ ελεγκτι, τθσ κεντρικισ μονάδασ επεξεργαςτι, τθσ 
κάρτασ αναλογικϊν ειςόδων, τθσ κάρτασ διαςφνδεςθσ με modem, του modem αςφγχρονθσ μετάδοςθσ - 
επικοινωνίασ με τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ master, θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ υλικϊν και 
μικροχλικϊν, ςυνδζςεων υδραυλικϊν και θλεκτρικϊν  και δοκιμϊν. 
 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΑΚΟΙΑ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 675,00    

 

A.T.: 083 
 
ΑΣΘΕ Ν8251.2  Μονάδα μζτρθςθσ και μετάδοςθσ διαφορικισ πίεςθσ, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ 

λειτουργίασ ζωσ 130°C για μζτρθςθ και μετάδοςθ διαφορικισ πίεςθσ δικτφου, με 
διαφορικό μανόμετρο ικανότθτασ μζτρθςθσ τθσ διαφορικισ πίεςθσ 0 -2.5 bar 
ονομαςτικισ πιζςεωσ λειτουργίασ 16 bar   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  

 
      Μονάδα μζτρθςθσ και μετάδοςθσ διαφορικισ πίεςθσ, μζγιςτθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ ζωσ 130°C για 
μζτρθςθ και μετάδοςθ διαφορικισ πίεςθσ δικτφου, με διαφορικό μανόμετρο ικανότθτασ μζτρθςθσ τθσ 
διαφορικισ πίεςθσ 0 -2.5 bar ονομαςτικισ πιζςεωσ λειτουργίασ 16 bar., ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, με διαφορικό μανόμετρο κακϊσ και ςφςτθμα μζτρθςθσ - μετάδοςθσ. Περιλαμβάνεται θ 
προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, ςτθν τελικι κζςθ τοποκζτθςθσ, του διαφορικοφ 
μανομζτρου, τθσ μονάδασ τροφοδοςίασ προγραμματιηόμενου λογικοφ ελεγκτι, τθσ κεντρικισ μονάδασ 
επεξεργαςτι, τθσ κάρτασ αναλογικϊν ειςόδων, τθσ κάρτασ διαςφνδεςθσ με modem, του modem αςφγχρονθσ 
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μετάδοςθσ - επικοινωνίασ με τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ master, θ προμικεια τυχόν  υλικϊν και 
μικροχλικϊν για τθν εγκατάςταςθ τθν υδραυλικι και θλεκτρικι ςφνδεςθ, και δοκιμζσ. 
 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 1.200,00    

 

A.T.: 084 
 
ΑΣΘΕ Ν8251.11  Διάταξθ μεταδότθ κερμοκραςίασ, πλιρθσ, για μζτρθςθ, μετατροπι και μετάδοςθ 

κερμοκραςίασ νεροφ, περιοχι μζτρθςθσ 0-150°C ονομαςτικι πίεςθ 16 bar, 
μετάδοςθ ςιματοσ εξόδου 4-20 mΑ.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 12  100,00%  

 
      Διάταξθ μεταδότθ κερμοκραςίασ, πλιρθσ, για μζτρθςθ, μετατροπι και μετάδοςθ κερμοκραςίασ νεροφ, 
περιοχι μζτρθςθσ 0-150°C ονομαςτικι πίεςθ 16 bar, μετάδοςθ ςιματοσ εξόδου 4-20 mΑ.., ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, ςτθν 
τελικι κζςθ τοποκζτθςθσ, του μεταδότθ κερμοκραςίασ, τθσ μονάδασ τροφοδοςίασ προγραμματιηόμενου 
λογικοφ ελεγκτι, τθσ κεντρικισ μονάδασ επεξεργαςτι, τθσ κάρτασ αναλογικϊν ειςόδων, τθσ κάρτασ 
διαςφνδεςθσ με modem, του modem αςφγχρονθσ μετάδοςθσ - επικοινωνίασ με τθν κεντρικι μονάδα 
επεξεργαςίασ master, θ εργαςία εγκαταςτάςεωσ υλικϊν και μικροχλικϊν, ςυνδζςεων υδραυλικϊν και 
θλεκτρικϊν  και δοκιμϊν. 
 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του πιο πάνω εξοπλιςμοφ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 243,00    

 

A.T.: 085 
 
ΑΣΘΕ 8652.1  Διάταξθ κερμομζτρου, πλιρθσ, με αιςκθτιριο εμβαπτίςεωσ, οινοπνεφματοσ ι 

υδραργφρου, κλίμακασ ενδείξεων 0-150°C με κατάλλθλο γυάλινο 
βακμονομθμζνο ςωλινα. Περιοχισ ενδείξεωσ 0 - 100 βακμοφσ C  

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 31  100,00%  

 
      Διάταξθ κερμομζτρου, πλιρθσ, με αιςκθτιριο εμβαπτίςεωσ, οινοπνεφματοσ ι υδραργφρου, κλίμακασ 
ενδείξεων 0-150°C με κατάλλθλο γυάλινο βακμονομθμζνο ςωλινα, με τα μικροχλικά και τθν εργαςία για 
εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε λειτουργία Περιοχισ ενδείξεωσ 0 - 100 βακμοφσ C  

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
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ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΕΝΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 21,00    

 

A.T.: 086 
 
ΑΣΘΕ 
Ν8462.500.51.1  

Διάταξθ μανομζτρου, πλιρθσ, με προςκικθ γλυκερίνθσ, με δικλείδα 
απομόνωςθσ - εξαζρωςθσ και τον ςυνεςτραμμζνο ςωλινα, περιοχισ ενδείξεων 0-
16 bar.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 31  100,00%  

 
      Διάταξθ μανομζτρου, πλιρθσ, με προςκικθ γλυκερίνθσ, με δικλείδα απομόνωςθσ - εξαζρωςθσ και τον 
ςυνεςτραμμζνο ςωλινα, περιοχισ ενδείξεων 0-16 bar., κατά τα λοιπά όπωσ αναφζρεται ςτισ προδιαγραφζσ 
τθσ μελζτθσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνο, δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, τοποκζτθςθ και παράδοςθ ςε 
λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 31,00    

 

A.T.: 087  
 
ΑΣΘΕ 8774.3.1  Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σριπολικό - Διατομισ 3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά 
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε 
οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα 
εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία  Σριπολικό - 
Διατομισ 3 Χ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,13    

 

A.T.: 088 
 
ΑΣΘΕ 8774.3.2  Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σριπολικό - Διατομισ 3 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά 
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε 
οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα 
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εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία  Σριπολικό - 
Διατομισ 3 Χ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 5,48    

 

A.T.: 089 
 
ΑΣΘΕ 8774.5.7  Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο Σετραπολικό - Διατομισ 4 Χ 25 mm2  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλϊδιο τφπου NYY ορατό ι εντοιχιςμζνο δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολλάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά, ειδικά 
ςτθρίγματα ι αναλογία εςχάρασ καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν ςε 
οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου, τοποκζτθςθ διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και τα 
εξαρτιματα τθσ εγκαταςτάςεωσ) και πλιρθσ εγκατάςταςθ παραδοτζο ςε κανονικι λειτουργία  Σετραπολικό - 
Διατομισ 4 Χ 25 mm2  

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 23,60    

 

A.T.: 090  
 
ΑΣΘΕ  Ν8774.4.10 Καλϊδιο τφπου J1VV-R ορατό επί εςχαρϊν, εντόσ ςωλινων ι καναλιϊν, 

τριπολικό με ουδζτερο και γείωςθ μειωμζνθσ διατομισ. Διατομισ 
3X70+35+35mm2   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλϊδιο τφπου ΝΤΤ ορατό επί εςχαρϊν, εντόσ ςωλινων ι καναλιϊν, δθλαδι προμικεια, 
φορτοεκφόρτωςθ - ςταλία - μεταφορά  ανθγμζνα ςε εργαςία και εγκατάςταςθ υλικϊν και μικροχλικϊν 
(κολάρα, κοχλίεσ, μοφφεσ, τςιμεντοκονίαμα, τακάκια, πζδιλα, καςςιτεροκόλλθςθ, μονωτικά ειδικά 
ςτθρίγματα) επί τόπου και εργαςία διανοίξεωσ αυλάκων και οπϊν διζλευςθσ ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του 
κτιρίου, διαμόρφωςθ και ςφνδεςθ των άκρων του (ςτα κυτία και εξαρτιματα τθσ εγκατάςταςθσ), εργαςία 
δοκιμϊν και πλιρουσ εγκατάςταςθσ καλωδίου, παραδοτζου ςε κανονικι λειτουργία    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΠΣΑ ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 28,47    

 

A.T.: 091 
 
ΝΕΣ ΘΛΜ 65.80.40.2  Θ/Μ Εγκαταςτάςεισ υδραυλικϊν ςθράγγων – Εςχάρεσ καλωδίων βαρζωσ τφπου. 

Εςχάρα πλάτουσ 200 mm  
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Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 34  100,00%  
 
      Εςχάρεσ καλωδίων, βαρζωσ τφπου, από διάτρθτθ γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ, λαμαρίνα πάχουσ 1,0 mm, 
φψουσ 30 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτιματα διαμόρφωςθσ (γωνίεσ, ςυςτολζσ κ.λ.π.), ςτιριξθσ ι ανάρτθςθσ, 
πλιρωσ εγκατεςτθμζνεσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 04-20-01-03 ''Εςχάρεσ και κάλεσ Καλωδίων''. 
Περιλαμβάνεται το προςωπικό και ο εξοπλιςμόσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τα 
πάςθσ φφςεωσ κφρια και βοθκθτικά υλικά που ενςωματϊνονται.  
 
Σιμι ανά μζτρο μικουσ (μμ)    

( 1 μμ )  Μζτρο Μικουσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 15,00    

 

A.T.: 092 
 
ΝΕΣ ΘΛΜ 65.80.40.3  Θ/Μ Εγκαταςτάςεισ υδραυλικϊν ςθράγγων - Εςχάρεσ καλωδίων βαρζωσ τφπου. 

Εςχάρα πλάτουσ 300 mm  
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 34  100,00%  
 
      Εςχάρεσ καλωδίων, βαρζωσ τφπου, από διάτρθτθ γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ, λαμαρίνα πάχουσ 1,0 mm, 
φψουσ 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτιματα διαμόρφωςθσ (γωνίεσ, ςυςτολζσ κ.λ.π.), ςτιριξθσ ι ανάρτθςθσ, 
πλιρωσ εγκατεςτθμζνεσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 04-20-01-03 ''Εςχάρεσ και κάλεσ Καλωδίων''. 
Περιλαμβάνεται το προςωπικό και ο εξοπλιςμόσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τα 
πάςθσ φφςεωσ κφρια και βοθκθτικά υλικά που ενςωματϊνονται.  
 
Σιμι ανά μζτρο μικουσ (μμ)    

( 1 μμ )  Μζτρο Μικουσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 23,00    

A.T.: 093 
 
ΑΣΘΕ Ν8616.3  Ρυκμιςτισ ςτροφϊν ονομαςτικισ ιςχφοσ 45KW, 400V για οδιγθςθ κινθτιρα 

αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 21  100,00%  
 
      Ρυκμιςτισ ςτροφϊν ονομαςτικισ ιςχφοσ 45KW, 400V  πλιρθσ με όλα τα υλικά και μικροχλικά και τισ  
εργαςίεσ  τοποκζτθςθσ, ςφνδεςθσ, ρφκμιςθσ και δοκιμϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
παραδοτζοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΠΣΑ ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 7.000,00    

 

A.T.: 094 
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ΑΣΘΕ Ν8841.1.20  Θλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςθσ κλειςτόσ, μεταλλικόσ τφπου πεδίου . 

Ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ 400V , πλιρθσ  ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 52  100,00%  

 
      Θλεκτρικόσ πίνακασ κεντρικοφ υποςτακμοφ, κλειςτόσ , μεταλλικόσ τφπου πεδίου καταλλιλων διαςτάςεων. 
Ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ 400V, πλιρθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, με τισ απαραίτθτεσ υποδοχζσ και ςτθρίγματα ςτθρίξεωσ των ηυγϊν, τα όργανα και λοιπζσ 
διατάξεισ του πίνακα (εκτόσ των  ινβζρτερσ των αντλιϊν που αποτιμϊνται ξεχωριςτά), με τουσ ηυγοφσ, τουσ 
ακροδζκτεσ, τθν καλωδίωςθ τθσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ του πίνακα, τισ πινακίδεσ ενδείξεων των 
οργάνων του, τον χρωματιςμό των μεταλλικϊν μερϊν αυτοφ με βαςικό χρϊμα και δφο ςτρϊςεισ εψθμμζνου 
βερνικοχρϊματοσ, τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά και τθν απαιτοφμενθ εργαςία καταςκευισ, 
ςυνδεςμολογίασ, εγκαταςτάςεωσ, δοκιμϊν κλπ για τθν παράδοςθ του πίνακα ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕ ΕΚΑΣΟΝ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 3.119,25   

 

A.T.: 095 
 
ΑΣΘΕ Ν9193  φςτθμα αυτοματιςμοφ και επικοινωνίασ υποςτακμϊν με ΚΕ, πλιρεσ, ςφμφωνα 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 52  100,00%  
 
      φςτθμα αυτοματιςμοφ και επικοινωνίασ υποςτακμϊν με ΚΕ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
αποτελοφμενο από τον απαιτοφμενο αρικμό υποςυςτθμάτων για τθν πλιρθ και κανονικι λειτουργία του 
εςωτερικοφ δικτφου διανομισ ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια 
τθσ μελζτθσ. το εςωτερικό δίκτυο διανομισ λογίηονται και οι κερμικοί υποςτακμοί των κτιρίων. 
Περιλαμβάνεται θ προμικεια, φορτοεκφόρωςθ, μεταφορά του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, υλικϊν και 
μικροχλικϊν, επί τόπου του ζργου ςτισ τελικζσ κζςεισ εγκατάςταςθσ, εργαςίασ εγκατάςταςθσ, λειτουργικϊν 
δοκιμϊν και ςυνδζςεων, προγραμματιςμόσ για πλιρθ και κανονικι λειτουργία και οι ςυςκευζσ και τα 
απαιτοφμενα λογιςμικά (software , hardware). Περιλαμβάνονται οι πίνακεσ ελζγχου-αυτοματιςμοφ, πλιρεισ, 
οι προγραμματιηόμενοι λογικοί ελεγκτζσ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ διατάξεισ επίτευξθσ τθσ λειτουργίασ τουσ 
όπωσ τροφοδοτικό, κεντρικι μονάδασ επεξεργαςίασ, κάρτεσ ειςόδων, εξόδων, και επικοινωνίασ, μονάδεσ 
επικοινωνίασ και μζςα επικοινωνίασ. Περιλαμβάνονται όλεσ οι διατάξεισ ζνδειξθσ και χειριςμϊν, 
μικροδιακόπτεσ, διακόπτεσ, βοθκθτικά ρελζ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτεσ, ι μονάδα 
αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ, οι καλωδιϊςεισ εςωτερικϊν ςυνδεςμολογιϊν αλλά και όλων  των εξωτερικϊν 
ςυνδζςεων λιψθσ και μετάδοςθσ δεδομζνων και ςθμάτων και ότι άλλο αναφζρεται ςτθ μελζτθ. 
Περιλαμβάνονται όλεσ οι ςυνδεςμολογίεσ του παραπάνω εξοπλιςμοφ για τθν επίτευξθ του αυτοματιςμοφ και 
των εξαρτιςεων του, κλεμμοςειρζσ καλϊδια ςυνδεςμολογιϊν και μικροχλικά πλιρθσ εγκατάςταςθσ κακϊσ 
και όλεσ οι εργαςίεσ διαμόρφωςθσ πινάκων ελζγχου – αυτοματιςμοφ. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για 
τθν απόδοςθ αναλυτικϊν καταςκευαςτικϊν ςχεδίων του αυτοματιςμοφ του ςυςτιματοσ.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ  ΧΙΛΙΑΔΕ     
 (Αρικμθτικϊσ): 20.000,00    
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A.T.: 096 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.2  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253   και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ40   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 40mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 25,79    

 

A.T.: 097 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.4  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253  και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ50   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 50mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 27,68    

 

A.T.: 098 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.5  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253  και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ75   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  
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      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 75mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 42,68    

 

A.T.: 99 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.6  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253  και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ90   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 90mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 52,50    

 

A.T.: 100 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.7  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253  και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ110   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 110mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΕΝΘΝΣΑ  ΕΝΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 91,00   

 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 60 από 79 

 
 

 

A.T.: 101 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.8  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253  και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ125   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 125mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 100,12    

 

A.T.: 102 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.9  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253   και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα Φ160   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 160mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 115,73    

 

A.T.: 103  
 
ΑΣΘΕ N9761.309.10  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253   και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ200   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 61 από 79 

 
 

 

      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 200mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΝΕΝΘΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 197,38    

 

A.T.: 104 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.11  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253  και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ250   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 250mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 339,60    

 

A.T.: 105 
 
ΑΣΘΕ N9761.309.12  Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253  και εξωτερικι 

προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, πολυςτρωματικόσ 
ςωλινασ πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), 
SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικισ διαμζτρου ςωλινα  Φ315   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 8  100,00%  

 
      Προμονωμζνοσ με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ κατά ΕΝ 253 και εξωτερικι προςταςία από PVC ι υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο, πλαςτικόσ ςωλινασ από πολυπροπυλζνιο πολυςτρωματικόσ με υαλονιματα PPR-
CT, SDR 9, αντοχισ ςε πίεςθ 20 bar, εξωτερικισ διαμζτρου 315mm, δθλαδι ςωλινασ και κάκε είδουσ 
τυποποιθμζνα ειδικά τεμάχια (εκτόσ από ταυ και γωνίεσ), άγκιςτρα - υλικά ςτερεϊςεωσ και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ    

( 1 m )  Μζτρο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 530,07    

 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 62 από 79 

 
 

 

A.T.: 106 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.1  Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ 

κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, 
προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι 
προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,  Ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ315,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με 
υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και 
με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,, για υπόγεια ι ορατά δίκτυα κερμοφ 
νεροφ ςε παροχζσ καταναλωτϊν, διατάξεισ εξαεριςμοφ, εκκζνωςθσ , ανακυκλοφορίασ κλπ, ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ315,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο. Σεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνεται προμικεια όλων των επιμζρουσ εξαρτθμάτων 
ςωλινωςθσ και μόνωςθσ που απαρτίηουν το ειδικό τεμάχιο Σαυ, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν, κατάλλθλεσ για επί τόπου του ζργου μόνωςθ διάταξθσ Σαυ) εκατζρωκεν του ταυ, 
ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ, για παράδοςθ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. ε κάκε 
περίπτωςθ εφαρμογισ κεωρείται ωσ διάταξθ ταυ «Σ» το ςφνολο των υλικϊν που απαιτοφνται 
(προκαταςκευαςμζνο τεμάχιο, ςυναρμολόγθςθ και μόνωςθ), προκειμζνου θ ςωλινωςθ τθσ διακλάδωςθσ να 
βρεκεί ςε οριηόντια κζςθ, ζτςι ϊςτε να γίνεται ςε οριηόντια κζςθ θ ςφνδεςθ με τον ςωλινα διακλάδωςθσ. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΕΙΚΟΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 829,67    

 

A.T.: 107 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.2  Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ 

κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, 
προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι 
προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, Ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ250,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με 
υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και 
με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,, για υπόγεια ι ορατά δίκτυα κερμοφ 
νεροφ ςε παροχζσ καταναλωτϊν, διατάξεισ εξαεριςμοφ, εκκζνωςθσ , ανακυκλοφορίασ κλπ. , ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ250,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο.. Σεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 63 από 79 

 
 

 

τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνεται προμικεια όλων των επιμζρουσ εξαρτθμάτων 
ςωλινωςθσ και μόνωςθσ που απαρτίηουν το ειδικό τεμάχιο Σαυ, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν, κατάλλθλεσ για επί τόπου του ζργου μόνωςθ διάταξθσ Σαυ) εκατζρωκεν του ταυ, 
ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ, για παράδοςθ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. ε κάκε 
περίπτωςθ εφαρμογισ κεωρείται ωσ διάταξθ ταυ «Σ» το ςφνολο των υλικϊν που απαιτοφνται 
(προκαταςκευαςμζνο τεμάχιο, ςυναρμολόγθςθ και μόνωςθ), προκειμζνου θ ςωλινωςθ τθσ διακλάδωςθσ να 
βρεκεί ςε οριηόντια κζςθ, ζτςι ϊςτε να γίνεται ςε οριηόντια κζςθ θ ςφνδεςθ με τον ςωλινα διακλάδωςθσ. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 568,56    

 

A.T.: 108 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.3  Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ 

κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, 
προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι 
προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, Ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ200,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με 
υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και 
με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,  για υπόγεια ι ορατά δίκτυα κερμοφ 
νεροφ ςε παροχζσ καταναλωτϊν, διατάξεισ εξαεριςμοφ, εκκζνωςθσ , ανακυκλοφορίασ κλπ. , ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ200,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο.  Σεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνεται προμικεια όλων των επιμζρουσ εξαρτθμάτων 
ςωλινωςθσ και μόνωςθσ που απαρτίηουν το ειδικό τεμάχιο Σαυ, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν, κατάλλθλεσ για επί τόπου του ζργου μόνωςθ διάταξθσ Σαυ) εκατζρωκεν του ταυ, 
ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ, για παράδοςθ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. ε κάκε 
περίπτωςθ εφαρμογισ κεωρείται ωσ διάταξθ ταυ «Σ» το ςφνολο των υλικϊν που απαιτοφνται 
(προκαταςκευαςμζνο τεμάχιο, ςυναρμολόγθςθ και μόνωςθ), προκειμζνου θ ςωλινωςθ τθσ διακλάδωςθσ να 
βρεκεί ςε οριηόντια κζςθ, ζτςι ϊςτε να γίνεται ςε οριηόντια κζςθ θ ςφνδεςθ με τον ςωλινα διακλάδωςθσ. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 64 από 79 

 
 

 

 (Αρικμθτικϊσ): 442,52    
 

A.T.: 109 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.4  Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ 

κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, 
προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι 
προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, Ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ160,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με 
υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και 
με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,, για υπόγεια ι ορατά δίκτυα κερμοφ 
νεροφ ςε παροχζσ καταναλωτϊν, διατάξεισ εξαεριςμοφ, εκκζνωςθσ , ανακυκλοφορίασ κλπ. , ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ160,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο.  Σεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνεται προμικεια όλων των επιμζρουσ εξαρτθμάτων 
ςωλινωςθσ και μόνωςθσ που απαρτίηουν το ειδικό τεμάχιο Σαυ, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν, κατάλλθλεσ για επί τόπου του ζργου μόνωςθ διάταξθσ Σαυ) εκατζρωκεν του ταυ, 
ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ, για παράδοςθ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. ε κάκε 
περίπτωςθ εφαρμογισ κεωρείται ωσ διάταξθ ταυ «Σ» το ςφνολο των υλικϊν που απαιτοφνται 
(προκαταςκευαςμζνο τεμάχιο, ςυναρμολόγθςθ και μόνωςθ), προκειμζνου θ ςωλινωςθ τθσ διακλάδωςθσ να 
βρεκεί ςε οριηόντια κζςθ, ζτςι ϊςτε να γίνεται ςε οριηόντια κζςθ θ ςφνδεςθ με τον ςωλινα διακλάδωςθσ. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 311,88    

 

A.T.: 110 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.5  Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ 

κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, 
προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι 
προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,  Ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ110  προσ οποιαδιποτε διάμετρο   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με 
υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και 
με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, για υπόγεια ι ορατά δίκτυα κερμοφ 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 65 από 79 

 
 

 

νεροφ ςε παροχζσ καταναλωτϊν, διατάξεισ εξαεριςμοφ, εκκζνωςθσ , ανακυκλοφορίασ κλπ. , ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ110,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο.. Σεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνεται προμικεια όλων των επιμζρουσ εξαρτθμάτων 
ςωλινωςθσ και μόνωςθσ που απαρτίηουν το ειδικό τεμάχιο Σαυ, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν, κατάλλθλεσ για επί τόπου του ζργου μόνωςθ διάταξθσ Σαυ) εκατζρωκεν του ταυ, 
ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ, για παράδοςθ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. ε κάκε 
περίπτωςθ εφαρμογισ κεωρείται ωσ διάταξθ ταυ «Σ» το ςφνολο των υλικϊν που απαιτοφνται 
(προκαταςκευαςμζνο τεμάχιο, ςυναρμολόγθςθ και μόνωςθ), προκειμζνου θ ςωλινωςθ τθσ διακλάδωςθσ να 
βρεκεί ςε οριηόντια κζςθ, ζτςι ϊςτε να γίνεται ςε οριηόντια κζςθ θ ςφνδεςθ με τον ςωλινα διακλάδωςθσ. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 152,72    

 

A.T.: 111 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.6  Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ 

κρυςταλλικότθτασ με υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, 
προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι 
προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,  Ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ75  προσ οποιαδιποτε διάμετρο   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο Σ (ταυ), πολυςτρωματικοφ ςωλινα πολυπροπυλενίου υψθλισ κρυςταλλικότθτασ με 
υαλονιματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και 
με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, για υπόγεια ι ορατά δίκτυα κερμοφ 
νεροφ ςε παροχζσ καταναλωτϊν, διατάξεισ εξαεριςμοφ, εκκζνωςθσ , ανακυκλοφορίασ κλπ. , ονομαςτικισ 
διαμζτρου κφριασ ςωλινωςθσ Φ75,  προσ οποιαδιποτε διάμετρο.  Σεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τισ 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνεται προμικεια όλων των επιμζρουσ εξαρτθμάτων 
ςωλινωςθσ και μόνωςθσ που απαρτίηουν το ειδικό τεμάχιο Σαυ, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν, κατάλλθλεσ για επί τόπου του ζργου μόνωςθ διάταξθσ Σαυ) εκατζρωκεν του ταυ, 
ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ, για παράδοςθ ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. ε κάκε 
περίπτωςθ εφαρμογισ κεωρείται ωσ διάταξθ ταυ «Σ» το ςφνολο των υλικϊν που απαιτοφνται 
(προκαταςκευαςμζνο τεμάχιο, ςυναρμολόγθςθ και μόνωςθ), προκειμζνου θ ςωλινωςθ τθσ διακλάδωςθσ να 
βρεκεί ςε οριηόντια κζςθ, ζτςι ϊςτε να γίνεται ςε οριηόντια κζςθ θ ςφνδεςθ με τον ςωλινα διακλάδωςθσ. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 66 από 79 

 
 

 

 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΕΝΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 95,68    

 

A.T.: 112 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.7  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,  διαμζτρου ςωλινα Φ315   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,  διαμζτρου ςωλινα Φ315,τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΕΙΚΟΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 829,84    

 

A.T.: 113 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.8  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ250   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,, διαμζτρου ςωλινα Φ250, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΘ 
 Σελίδα 67 από 79 

 
 

 

τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 568,56    

 

A.T.: 114 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.9  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ200   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ200, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 442,52    

 

A.T.: 115 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.10  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ160   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ160, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
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εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 311,88    

 

A.T.: 116 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.11  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ125   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ125, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΞΘΝΣΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 164,68    

 

A.T.: 117 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.12  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ110   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  
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      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ110, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 152,72    

 

A.T.: 118 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.13  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC,  διαμζτρου ςωλινα Φ90   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ90, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 108,56    

 

A.T.: 119 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.14  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 
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πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ75   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, ςωλινα Φ75, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, εργαςίεσ 
εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΕΝΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 95,68    

 

A.T.: 120 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.15  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ50   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ50, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 62,56    
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A.T.: 121 
 
ΑΣΘΕ 00Ν.12.17.16  Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°, από πολυςτρωματικό  ςωλινα 

πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ 
πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από υψθλισ 
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ40   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΤΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90° ι 45°,  από πολυςτρωματικό  ςωλινα πολυπροπυλενίου (PPR-CT) , SDR 9 κατά 
DIN 8077/78, προμονωμζνο με μόνωςθ πολυουρεκάνθσ  κατά ΕΝ 253 και με  εξωτερικι προςταςία από 
υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο ι PVC, διαμζτρου ςωλινα Φ40, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. Περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί τόπου εκτζλεςθσ του ζργου, 
εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, τοποκζτθςθσ τθσ ειδικισ μόνωςθσ (μοφφεσ αντίςτοιχεσ με εκείνεσ των 
προμονωμζνων αγωγϊν) εκατζρωκεν αυτοφ, ςτα ςθμεία ςυγκόλλθςθσ και δοκιμϊν. Περιλαμβάνει όλα τα 
παραπάνω κακϊσ και όςα άλλα περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτοφ για παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, ανθγμζνα ςε εργαςία ι 
ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ του ειδικοφ τεμαχίου. 
τισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου, θ προςωρινι αποκικευςθ, οι πλάγιεσ 
μεταφορζσ, και ςυναρμολόγθςθ ςτθ ςωλθνογραμμι του δικτφου.  
 
Σιμι ανά τεμάχιο    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΟΚΣΩ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 49,68    

 

A.T.: 122 
 
ΑΣΘΕ Ν7085  Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ 

χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   (παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN32 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ40   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   
(παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN32 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ40, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, που περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί 
τόπου του ζργου ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, μονϊςεωσ,  ςυνδζςεωσ και 
δοκιμϊν.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΟΚΣΩ     
 (Αρικμθτικϊσ): 78,00    

 

A.T.: 123 
 
ΑΣΘΕ Ν7084  Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ 
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χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   (παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN40 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ50   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   
(παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN40 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ50, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, που περιλαμβάνει προμικεια, μεταφορά επί 
τόπου του ζργου ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ, μονϊςεωσ,  ςυνδζςεωσ,  και 
δοκιμϊν.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 123,00    

 

A.T.: 124 
 
ΑΣΘΕ Ν8001.1  Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ 

χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   (παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN65 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ75.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   
(παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN65 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ75. 
Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά εγκαταςτάςεωσ,  και ςυνδζςεωσ , μονϊςεωσ  για παράδοςθ ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 219,00    

 

A.T.: 125 
 
ΑΣΘΕ Ν8001.3  Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ 

χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   (παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN80 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ90   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   
(παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN80 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ90 . 
Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ ,μονϊςεωσ,  για παράδοςθ ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
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 (Αρικμθτικϊσ): 235,50    
 

A.T.: 126 
 
ΑΣΘΕ Ν8004.1  Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ 

χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   (παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN100 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ110   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χαλφβδινθ, τφπου ςφαίρασ, ςυγκολλθτι με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με φλαντηωτά άκρα   
(παροχζσ κτιρίων), ονομαςτικισ πίεςθσ 25bar, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN100 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ110. 
Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ,  μονϊςεωσ , για παράδοςθ ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΠΕΝΘΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 250,00    

 

A.T.: 127 
 
ΑΣΘΕ Ν8004.4  Δικλείδα τφπου ςφαίρασ, χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με 

μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ160   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα τφπου ςφαίρασ, χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με μθχανιςμό χειριςμοφ 
χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. Ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ160. 
Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ, μονϊςεωσ για παράδοςθ ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 500,00    

 

A.T.: 128 
 
ΑΣΘΕ Ν8004.6  Δικλείδα τφπου ςφαίρασ χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με 

μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN200 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ200.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα τφπου ςφαίρασ, χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με μθχανιςμό χειριςμοφ 
χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. Ονομαςτικισ διαμζτρου DN200 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ200. 
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Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ, μονϊςεωσ,  για παράδοςθ ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 570,00    

 

A.T.: 129 
 
ΑΣΘΕ Ν8004.10  Δικλείδα τφπου ςφαίρασ, χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με 

μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN250 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ250   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα τφπου ςφαίρασ, χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με μθχανιςμό χειριςμοφ 
χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. Ονομαςτικισ διαμζτρου DN250 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ250. 
Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, μονϊςεωσ, δοκιμζσ και παράδοςθ ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 630,00    

 

A.T.: 130 
 
ΑΣΘΕ Ν8004.11  Δικλείδα τφπου ςφαίρασ, χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με 

μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. 
Ονομαςτικισ διαμζτρου  DN300 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ315   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα τφπου ςφαίρασ, χαλφβδινθ ςυγκολλθτι,  με φλαντηωτά άκρα  με μθχανιςμό χειριςμοφ 
χειροκίνθτο με βολάν, απομονϊςεωσ δικτφου. Ονομαςτικισ διαμζτρου  DN300 για ςφνδεςθ με ςωλινα Φ315. 
Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ,μονϊςεωσ,  δοκιμζσ και παράδοςθ ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΝΝΙΑΚΟΙΑ     
 (Αρικμθτικϊσ): 900,00    

 

A.T.: 131  
 
ΑΣΘΕ Ν8004.12  Διάταξθ χαλφβδινθσ, τφπου ςφαίρασ,  χειροκίνθτθσ δικλείδασ ,εξαεριςμοφ ι 

εκκενϊςεωσ, με μθχανιςμό χειριςμοφ χειροκίνθτο, Πίεςθσ 25bar   Ονομαςτικισ 
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διαμζτρου DN25   
 

Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 84  100,00%  
 
      Διάταξθ χαλφβδινθσ, τφπου ςφαίρασ,  χειροκίνθτθσ δικλείδασ ,εξαεριςμοφ ι εκκενϊςεωσ, με μθχανιςμό 
χειριςμοφ χειροκίνθτο, Πίεςθσ 25bar   Ονομαςτικισ διαμζτρου DN25. Περιλαμβάνονται θ προμικεια, 
μεταφορά επί του τόπου εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ, εργαςίεσ και μικρουλικά 
εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ, μονϊςεωσ ,δοκιμζσ και παράδοςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία.    

( 1 Σεμ. )  Σεμάχιο  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 73,50    

 

A.T.: 132    
 
ΑΣΘΕ Ν9762.200.3 Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 2633) με λαιμό ςυγκολλιςεωσ για 

ςφνδεςθ χαλυβδοςωλινων ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου 
DΝ25 mm.   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
       Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 2633) με λαιμό ςυγκολλιςεωσ για ςφνδεςθ χαλυβδοςωλινων 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ25 mm, ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, περικοχλίων, 
παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν (ηεφγοσ). θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. ιςχφει το μιςό 
τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 73,50    

 

A.T.: 133  
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.9  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1) με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ40mm.(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN32)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
      Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1) με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ40mm.(ςφνδεςθ δικλείδασ DN32), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ). 
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ αντιςτοίχου 
διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 30,19    
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A.T.: 134 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.10  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ50mm.(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN40)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
       Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ50mm.(ςφνδεςθ δικλείδασ DN40), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ).  
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ αντιςτοίχου 
διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΑΡΑΝΣΑ  ΚΑΙ ΣΕΕΡΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 40,04    

 

A.T.: 135 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.11  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ75mm.(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN65)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
       Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ75mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ DN65), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ).  
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ αντιςτοίχου 
διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΞΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΔΤΟ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 65,62    

 

A.T.: 136 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.12  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ90mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN80)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
      Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ90mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ DN80), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ).  
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θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΒΔΟΜΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ  ΚΑΙ EJHNTA  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 75,60    

 

A.T.: 137 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.13  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ110mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN100)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
      Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ110mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ DN100), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ) 
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΟΓΔΟΝΣΑ ΔΤΟ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 82,46    

 

A.T.: 138 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.14 Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ160mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN150)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
      Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ160mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ DN150), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ) 
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ TΡΙΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 114,13   

 

A.T.: 139 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.15  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ200mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN200)   
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Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
      Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ200mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ DN200), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ) 
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΘΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΚΑΙ ΕΞΘΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 157,66   

 

A.T.: 140 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.16  Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ250mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN250)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
           Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ250mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ DN250), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ) 
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΔΙΑΚΟΙΑ ΕΞΘΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 263,46    

 

A.T.: 141 
 
ΑΣΘΕ Ν9762.90.17 Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ 

πίεςθσ 10/16 bar ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ315mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ 
DN300)   

 
Κωδ. ανακεϊρθςθσ :  ΘΛΜ 83  100,00%  

 
           Ηεφγοσ χαλφβδινων φλαντηϊν (κατά DIΝ 1092-1)με επικάλυψθ PP ονομαςτικισ πίεςθσ 10/16 bar 
ονομαςτικισ διαμζτρου  ςωλινα Φ315mm..(ςφνδεςθ δικλείδασ DN300), ςυμπεριλαμβανομζνων κοχλιϊν, 
περικοχλίων, παρεμβφςματοσ και μικροχλικϊν, πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ςε δίκτυο ςωλθνϊςεων ( ηεφγοσ) 
θμείωςθ: ε περίπτωςθ τοποκετιςεωσ ενόσ τεμ. φλάντηασ ιςχφει το μιςό τθσ τιμισ του ηεφγουσ τθσ 
αντιςτοίχου διαμζτρου.    

( 1 Ηευγ. )  Ηεφγοσ  
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΠΣΑ  ΛΕΠΣΑ    
 (Αρικμθτικϊσ): 341,37    
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