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ΑΡΘΡΑ 

1. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 

A.T. : 1 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεηαθοπέρ με αςηοκίνηηο  δια μέζος οδών καλήρ βαηόηηηαρ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 1136 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 
 Γηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο.                                                
 Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40km/h.                                 
 
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

0,35 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα πένηε λεπηά 

A.T. : 2 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικέρ εκζκαθέρ ζε έδαθορ γαιώδερ-ημιβπασώδερ για ηην δημιοςπγία ςπογείυν κλπ 
σώπυν 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2112 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 
02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ 
ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε 
βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε 
εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη 
ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ 
απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

2,80 

(Ολογπάθυρ) : δύο και ογδόνηα λεπηά 

A.T. : 3 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 20.10 Δπίσυζη με πποφόνηα εκζκαθών, εκβπασιζμών ή καηεδαθίζευν 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2162 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή 
ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ έσο 
10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη 
ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο 
ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
 
ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν 
αζηεξίζθνο    , ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

4,50 

(Ολογπάθυρ) : ηέζζεπα και πενήνηα λεπηά 

A.T. : 4 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίπεζη επισπιζμάηυν 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2252 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, 
καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη 
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ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο 
εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

5,60 

(Ολογπάθυρ) : πένηε και εξήνηα λεπηά 

2. ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΟΠΛΙΜΟΙ ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ 

A.T. : 5 
 

Άπθπ
ο 

: ΑΣΔΚ 14 Μανδύαρ εκηοξεςομένος ζκςποδέμαηορ οιοςδήποηε πάσοςρ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3240 

Μαλδχαο   εθηνμεπνκέλνπ   ζθπξνδέκαηνο   νηνπδήπνηε   πάρνπο   επί  θαηαθνξχθσλ 
ζηνηρείσλ  ζθειεηνχ  νπιηζκέλνπ  ζθπξνδέκαηνο,  ζε  χςνο  απφ ην δάπεδν εξγαζίαο 
κέρξη  3,50  m  εθηνμεπφκελν  θαηά  ζηψζεηο.  Ωο  αδξαλέο  ρξεζηκνπνηήηαη  άκκνο 
θνληνδεκάησλ   θαη   ζξαπζηφ  πιηθφ  ιαηνκείνπ  δηακέηξνπ  θφθθνπ  κέρξη  7  mm. 
Πεξηεθηηθφηεηα ηζηκέληνπ 600 kg/m3. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αθφκε: 
α.  Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθηφμεπζεο κε κεηαιιηθή 
β.  Πιχζηκν  ηεο  επηθάλεηαο κε άθζνλν λεξφ ππφ πίεζε θαη δηαβξνρή ηεο κέρξη ηελ 
εθηφμεπζε 
γ.  Μεηά  ηελ  εθηφμεπζε  θαη επί κία βδνκάδα ε επηθάλεηα ζα δηαηεξείηαη ζπλερψο 
πγξή. 
δ. Ο απαηηνχκελνο μπιφηππνο θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο θηλεηά. 
Μεηξήηαη ν πξαγκαηηθφο πξνζηηζέκελνο φγθνο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο 
(1 m3 καλδχα) 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

1.796,01 

(Ολογπάθυρ) : σίλια επηακόζια ενενήνηα έξι και ένα λεπηό 

A.T. : 6 
 

Άπθπ
ο 

: ΑΣΔΚ 10 ιδηποί οπλιζμοί γιά ηην καηαζκεςή μανδςών 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3877 

ηδεξνί  νπιηζκνί  γηά  ηελ θαηαζθεπή καλδπψλ απφ έγρπην εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 
θπθιηθήο  δηαηνκήο  STI, STII,STIII θάζε δηακέηξνπ έηνηκνη θαη ηνπνζεηεκέλνη επί 
ζηνηρείσλ  απφ  νπιηζκέλν  ζθπξφδεκα  εθηφο αςίδσλ, ζφισλ, ηξνχιισλ θαη θειπθψλ. 
Πεξηιακβάλνληαη  ηξππήκαηα,  ραληξψκαηα, εηδηθή δηακφξθσζε θαη πάθησζε ζην παιεφ 
ζθπξφδεκα.  Δπίζεο  ε ειεθηξνζπγθφιιεζε, κε ηα θαηάιιεια ειεθηξφδηα, παιαηνχ θαη 
λένπ νπιηζκνχ θαζψο θαη ηα ελδερφκελα αλνίγκαηα γηά ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
(1 kg) 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

4,01 

(Ολογπάθυρ) : ηέζζεπα και ένα λεπηό 

A.T. : 9 
 

Άπθπ
ο 

: ΑΣΔΚ 14Ν.1 Βλήηπα και διαημηηικοί ζύνδεζμοι από σάλςβα με νεςπώζειρ S500s ζσήμαηορ Γ 
διαμέηπος Φ12 mm και μήκοςρ 700 mm, με διάμεηπο ηπςπών πάκηυζηρ Φ16 mm και 
βάθορ ηπύπαρ πάκηυζηρ ηοςλάσιζηον 180 mm 

ρεηηθ
φ 

:  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3873 

Βιήηξαθαίδίαηκεηίθνί ζχλδεζκνί απφ ράιπβα κε λεπξψζείο S500s ζρήκαηνο Γ δίακέηξνπ Φ12 mmθαί κήθνπο 700 mm , κε 
δίάκεηξν ηξππψλ πάθησζεο Φ16 mmθαί βάζνο ηξχπαο πάθησζεο ηνπιάρηζηνλ 180 mm πνπ απνηεινχληαί - 
πεξίιακβάλνπλ : 
α) ηε δίάλνίμε ηεο ηξχπαο αγθχξσζεο κε πεξίζηξνθίθφηξππάλί, 
β) ηνλ θαζαξίζκφ ηεο ηξχπαο κε πεπίεζκέλν αέξα, 
γ) ηελ αγθχξσζε ηνπ βιήηξνπ κε επνμείδίθφ ζηφθν, κε ζπξξίθλνχκελν, αλζεθηίθφ ζηελ πγξαζία. 
Δπίζεο ζηελ ηίκήπεξίιακβάλνληαί : 
Όια ηα πίν πάλσ πιίθά πνπ απαίηνχληαίγία ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαί ζηεξέσζε ζε πιήξε 
ιείηνπξγίαθαίαζθάιεία ζχκθσλα κε ηίο ηερλ. πξνδίαγξαθέο, ηα ζρέδία ηεο κειέηεο θαί ηίο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαί ηεο 
επίβιεςεο. 
Οί θζνξέο ησλ πιίθψλθαίκίθξνυίθψλ ε εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο θαζψο θαί 
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α) θάζε ίδίνκνξθίαηνπίθά ή ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήοεληφο ηνπ έξγνπ ζε 
νπνίαδήπνηε ζέζε (νπνίαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο θαί ζε νπνίνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο), 
β) θάζε κίθξνεξγαζία ή δαπάλε έζησ θαί κε ξεηά θαηαλνκαδφκελε αιιά απαξαίηεηε γία ηελ πιήξε θαί έληερλε θαηαζθεπή. 
Όια ηα απαίηνχκελα πιηθά (ράιπβαο θιπ), κίθξνυιίθά ( θφιια θ.ιπ ), θαζψο θαί ε είζθφκίζε, ιείηνπξγίαθαίαπνθφκίζε ηνπ 
εμνπιίζκνχ εάλ απαίηείηαί. 
Οί θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζείοθαί κεηαθνξέο. 
Σα ίθξίψκαηαθαίνπνίαδήπνηε κέζα αλχςσζεο. 
Η εξγαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 14-01-12-01 "Σνπνζέηεζε βιήηξσλ ζε ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα" 
(1 ηεκ) 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

6,34 

(Ολογπάθυρ) : έξι και ηπιάνηα ηέζζεπα λεπηά 

A.T. : 10 
 

Άπθπ
ο 

: ΑΣΔΚ 18 Δπιζκεςή πηγμαηώζευν με ενέζειρ εποξειδικήρ πηηίνηρ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3611 

Δπηζθεπή ξεγκαηψζεσλ κε ελέζεηο επνμεηδηθήο ξεηίλεο ήηνη: 
α)  Αθαίξεζε  ησλ  επηρξηζκάησλ  θαηά  κήθνο  ηεο  ξσγκήο  θαη  ζε  πιάηνο 10 cm 
εθαηέξσζελ  απηήο επεθηεηλφκελεο θαη θαηά 30 cm εθαηέξσζελ ησλ άθξσλ ηεο γηά ηνλ 
εληνπηζκφ ηεο ξσγκήο. 
β)  Καζαξηζκφο  κε  ζπξκάηηλε βνχξηζα ηεο ξσγκήο γηά ηελ απνκάθξπλζε ππνιεηκάησλ 
επηρξηζκάησλ θαη ζαζξψλ ηκεκάησλ ζθπξνδέκαηνο. 
γ)  Δπηκειήο  θαζαξηζκφο κε πεπηεζκέλν αέξα ηεο ξσγκήο ζε φιν ην κήθνο θαη βάζνο 
ηεο γηά ηελ αθαίξεζθ ηεο ζθφλεο. 
δ) Δθπιπζε ησλ ξσγκψλ κε λεξφ θαη μήξαλζε κε πεπηεζκέλν αέξα. 
ε)  Σνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ κηθξήο δηακέηξνπ αλά απνζηάζεηο αλάινγεο πξνο ην εχξνο 
ηεο  ξσγκήο.  ε ηξηρνεηδείο ξσγκέο νη απνζηάζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ 10 - 15 cm, 
ζε  κεγαιχηεξεο  ξσγκέο  κεηαμχ 20 - 30 cm. Η ζηεξέσζε ησλ ζσιελίζθσλ γίλεηαη κε 
πιαζηηθφ ζηφθν 1/2 - 1 ψξα λσξίηεξα απφ ηε ζθξάγηζε ηεο ξσγκήο, ψζηε ν ζηφθνο λα 
έρεη  ζθιεξπλζεί  θαη  λα  κε  κεηαθηλνχληαη  νη ζσιελίζθνη θαηά ηε ζθξάγηζε ηεο 
ξσγκήο. 
ζη)  Δπηθαλεηαθή ζθξάγηζε ηεο ξσγκήο κε ζηφθν θαη ησλ ζσιελίζθσλ θαηά ην πιείζην 
ηνπ χςνπο απηψλ. 
δ)  Γηεμαγσγή ησλ ελέζεσλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαηά ηε κέζνδν STRUCTURAL CONCRETE 
BONDING  PROCESS  (S.C.B.P.)  κε  επνμεηδηθά  πιηθά  CONCRESIVE  1380  θαη 1411, 
κεηξνχκελα θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο ASTM & AASHTO. 
Η θαηαιιειφηεηα ηεο ξεηίλεο ραξαθηεξίδεηαη: 
  δ1)  Απφ  ην  ζπκβηβζηφ ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ δηαηηζέκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα 
  ηίο ξεηελέζεηο. 
  δ2)  Απφ  ηα  θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά δειαδή αληνρή ζπλάθεηαο κε ην 
  ζθπξφδεκα κεγαιχηεξε ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε θάκςε. 
                .Μέηξν  ειαζηηθφηεηνο  κεγαιχηεξν  ή  ίζν  ηνπ  1/10  ηνπ κέηξνπ 
                 ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
                .Γηαηήξεζε  ησλ  παξαπάλσ  ραξαθηεξηζηηθψλ  αλεμάξηεηα  απφ  ηηο 
                 ζπλζήθεο πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (απφ πιήξε μεξαζία σο πιήξε 
                 θνξεζκφ) 
ε) Οη ξεηηλελέζεηο αξρίδνπλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, πξνο απνθπγή εγθισβηζκνχ αέξα 
κέζα ζηε ξσγκή. Μεηά ηελ εμίδξσζε ηνπ ελέκαηνο απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ζσιελίζθν, 
δηθφπηεηαη  πξνζσξηλά  ε  έλεζε,  αθαηξήηαη  ν  ζσιήλαο πξνζαγσγήο ηνπ ελέκαηνο, 
ζθξαγίδεηαη  ν  ζσιελίζθνο  θαη  ζπλερίδεηαη  ε  έλεζε  απφ  ηνλ  ακέζσο επφκελν 
ζσιελίζθν. Η ίδηα εξγαζιηα επαλαιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο ξσγκήο. 
ζ) Αθαίξεζε ησλ ζσιελίζθσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ ζθξάγηζεο ηεο ξσγκήο. 
(1 m ζπγθφιιεζεο ξσγκήο) 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

66,80 

(Ολογπάθυρ) : εξήνηα έξι και ογδόνηα λεπηά 

3. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΒΑΦΔ 

A.T. : 11 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιέρ παπαθύπυν από μάπμαπο ζκληπό / εξαιπεηικά ζκληπό μάπμαπο d = 2 cm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7532 

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ειίδα 21 απφ 24 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 
ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην 
εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ.  
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
 
Πνδηέο παξαζχξσλ απφ  κάξκαξν ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 2 cm.          
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

84,00 

(Ολογπάθυρ) : ογδόνηα ηέζζεπα 

A.T. : 12 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με κεπαμικά πλακίδια, GROUP 4, διαζηάζευν 40x40 cm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7331 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 
20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο".   
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε 
αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε 
θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε 
ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν 
πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα 
πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm.                  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

36,00 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα έξι 

A.T. : 13 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 73.35 Πεπιθώπια (ζοβαηεπιά) από κεπαμικά πλακίδια 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7326.1 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη  δηαζηάζεσλ, 
κνλφρξσκα ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε  ηζηκεληνθνλία ή 
θφιια πιαθηδίσλ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα 
πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

4,50 

(Ολογπάθυρ) : ηέζζεπα και πενήνηα λεπηά 

A.T. : 14 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 77.15 Πποεηοιμαζία επισπιζμένυν επιθανειών ηοίσυν για σπυμαηιζμούρ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7735 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ 

ειίδα 22 απφ 24 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 
Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, 
θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο 
ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα 
αιθάιηα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

1,70 

(Ολογπάθυρ) : ένα και εβδομήνηα λεπηά 

A.T. : 15 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με σπώμαηα ςδαηικήρ διαζποπάρ,  
ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ βάζευρ εζυηεπικών επιθανειών με  
σπήζη σπυμάηυν, ακπςλικήρ ζηςπενιοακπςλικήρ- ακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ 
βάζευρ  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7785.1 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, 
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο-        αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο 
βάζεσο                                                  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

9,00 

(Ολογπάθυρ) : εννέα 

A.T. : 16 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 77.80.03 Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με σπώμαηα ςδαηικήρ διαζποπάρ,  
ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ βάζευρ εξυηεπικών επιθανειών με  
σπήζη ελαιοσπυμάηυν αλκςδικήρ, ακπςλικήρ βάζευρ νεπού η διαλύηος 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7785.1 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, 
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ειαηνρξσκάησλ αιθπδηθήο, αθξπιηθήο βάζεσο     λεξνχ ε δηαιχηνπ 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

9,50 

(Ολογπάθυρ) : εννέα και πενήνηα λεπηά 

A.T. : 17 
 

Άπθπ
ο 

: ΝΑΟΙΚ 71.21 Δπισπίζμαηα ηπιπηά - ηπιβιδιζηά με ηζιμενηοκονίαμα 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7121 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 
2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή 
(ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

ειίδα 23 απφ 24 



 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δςπώ (Απιθμηηικά) 
: 

13,50 

(Ολογπάθυρ) : δέκα ηπία και πενήνηα λεπηά 

 

A.T.:18  
 
ΑΣΗΔ 8751.1.2  Αγυγόρ ηύπος ΝΤΑ Μονόκλυνορ Γιαηομήρ: 1,5 mm2  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή πξνκήζεηα θαη 
πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Μνλφθισλνο 
Γηαηνκήο: 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 1,27    
 
 
 

A.T.:19  
 
ΑΣΗΔ 8732.1.7  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ εςθύρ Γιαμέηπος Φ 48mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  επζχο Γηακέηξνπ Φ 48mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 6,59    
 
 
 
 
 

A.T.:20  
 
ΑΣΗΔ 8732.1.6  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ εςθύρ Γιαμέηπος Φ 36mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  επζχο Γηακέηξνπ Φ 36mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΩ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 5,28    
 
 
 

A.T.:21  
 
ΑΣΗΔ 8732.1.5  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ εςθύρ Γιαμέηπος Φ 29mm  



 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  επζχο Γηακέηξνπ Φ 29mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 5,14    
 
 

A.T.:22  
 
ΑΣΗΔ 8732.1.4  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ εςθύρ Γιαμέηπος Φ 23mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  επζχο Γηακέηξνπ Φ 23mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 4,90    
 

A.T.:23  
 
ΑΣΗΔ 8732.1.3  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ εςθύρ Γιαμέηπος Φ 16mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  επζχο Γηακέηξνπ Φ 16mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΟΚΣΩ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 3,98    

A.T.:24  
 
ΑΣΗΔ 8732.1.2  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ εςθύρ Γιαμέηπος Φ 13,5mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  επζχο Γηακέηξνπ Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΔΝΝΙΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 3,19    
 

A.T.:25  
 
ΑΣΗΔ Ν8774.6.4  Καλώδιο ηύπος NYY οπαηό ή ενηοισιζμένο Πενηαπολικό - Γιαηομήρ 5 Υ 

16 mm2  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, 
θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο 



θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε 
δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε 
παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΓΤΟ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 18,02    

A.T.:26  
 
ΑΣΗΔ Ν8774.6.5  Καλώδιο ηύπος NYY οπαηό ή ενηοισιζμένο Πενηαπολικό - Γιαηομήρ 5 Υ 

10 mm2  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, 
θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο 
θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε 
δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε 
παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία     
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 13,81    

A.T.:27  
 
ΑΣΗΔ 8431.1.5  Θεπμανηικά ζώμαηα σαλύβδινα ηύπος πάνελ διαζηάζευν 33/900/700   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θεξκαληηθά ζψκαηα ραιχβδηλα ηχπνπ πάλει  πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή , ζηεξίγκαηα ηνίρνπ ή δαπέδνπ θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε απνμίισζε ησλ παιηψλ. 
(Σέκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 160,00    
 

A.T.:28  
 
ΑΣΗΔ 8751.1.3  Αγυγόρ ηύπος ΝΤΑ Μονόκλυνορ Γιαηομήρ: 2,5 mm2  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, δειαδή πξνκήζεηα θαη 
πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, ζχξκα ζπλδέζεσο, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Μνλφθισλνο 
Γηαηνκήο: 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΠΣΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 1,37    

A.T.:29  
 
ΑΣΗΔ 8732.2.3  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ ζπιπάλ Γιαμέηπος Φ 16mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 



      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 16mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 3,96    
 

A.T.:30  
 
ΝΑΣΗΔ Ν56  Γομημένη καλυδίυζη   
 
        ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη  
   ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηνπ έξγνπ θαη ε πιήξε εγθαηάζηαζε Γνµεµέλεο  θαισδίσζεο ηνπ Δξγνπ , θαηεγνξίαο 6e, 
πηζηνπνηεµέλε, πιήξεο, σο εηο ηα ζρέδηα θαη ηελ παξαθάησ Σερληθή Πεξηγξαθή, ήηνη πιηθά, µηθξνυιηθά θαη θαη πάζεο 
θχζεσο εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή  δηθηχνπ δνµεµέλεο θαισδίσζεο πνπ ζα πεξηιαµβάλεηRackδνµεµέλεο θαισδίσζεο , 
πιήξε µεηά ηνπ πιηθνχ µηθηνλφµεζεο σο εηο ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή , θαισδηψζεηο µε πηξ 4'' cat 6e απφ ην 
Rack µέρξη ηηο ιήςεηο δνµεµέλεο θαισδίσζεο (RJ-45)  θαη ηειεθψλσλ (RJ-45) µεηά ησλ νξηδνµέλσλ ζηα ζρέδηα, ηελ 
απαηηνχκελε θαισδίσζε κεηαμχ θαηαλεκεηή αθίμεσο Ο.Σ.Δ θαη ηειεθσληθνχ θέληξνπ µεηά ησλ ιήςεσλ θαη εξγαζία 
ηεξµαηηζµνχ απάλησλ ησλ δεπγψλ θαη αµθφηεξσλ ησλ άθξσλ ησλ θαισδίσλ (εληφο θαηαλεµεηψλ θαη ζηηο ιήςεηο) θαη 
µεηθηνλφµεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαλεµεηψλ ηνπ ηµήµαηνο ηνπ θηεξίνπ (DΑΣΑ - ΣΗΛΔΦΩΝΑ) , απφ εηδηθφ ζπλεξγείν γηα 
εγθαηαζηάζεηο δνµεµέλεο ηειεθσλίαο, δνθηµέο - ξπζµίζεηο θαη θαη' αλαινγία δαπάλε γηα πηζηνπνίεζε ζηελ θαηεγνξία 6e, 
θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  
πγθεθξηκέλα ε  εγθαηάζηαζε δνµεµέλεο θαισδίσζεο ηνπ θηεξίνπ πεξηιαµβάλεη :  
1.Σνλ θαηαλεµεηή (Rack), πιήξεο απφ ηνλ νπνίν αλαρσξνχλ ηα θαιψδηα πξνο ηηο ιήςεηο voice ή data ηνπ ζε θάζε ζεκείν 
ηνπ θηεξίνπ  φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα δνκεκέλεο θαισδίσζεο . Απηφο λνείηαη πιήξεο πεξηιαµβάλσλ:  
 Σν  εξµάξην (Rack) ηχπνπ ληππιάπαο επξχρσξν ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ θαη ζα 
αληηθαηαζηήζεη ην ππάξρσλ .  
Καηαλεµεηή ρσξεηηθφηεηαο γηα φιεο ηηο γξακκέο   
Patchpanels αξηζκεκέλν κε αληηζηνίρηζε ζηηο κπξίδεο αηζνπζψλ. 
Μεηψπεο δηέιεπζεο θαισδίσλ  
Πνιχπξηδν ειεθηξηθήο παξνρήο  ην νπνίν ζα πέξλεη UPS θ.ι.π 
Μπξίδεο αηζνπζψλ δηπιέο 
Πξνκήζεηα θαη ζχλδεζε UPS γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Rack. 
2.Σα απαηηνχµελα θαιψδηα utpcat 6e, απφ ην Rack µέρξη ηηο ιήςεηο,    
Οια ηα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαλάιηα ε εληνηρηζκέλα .  
 
5. Σελ απαηηνχµελε εξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ εγθαηάζηαζεο φπνπ ζα πηζηνπνηεζή ε θάζε γξακκή.  
 
ηελ ηηµή ηνπ άξζξνπ πεξηιαµβάλνληαη επίζεο, νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο, εξγαζίεο ηεξµαηηζµνχ ησλ θαισδίσλ 
αµθίπιεπξα (ζηηο ιήςεηο θαη ζηα patchpanels ηνπ Rack), νη εξγαζίεο µηθηνλνµήζεσο (πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 
απαηηνπµέλσλpatchcords), µεηά ηεο πηζηνπνηήζεσο ηεο εγθαηαζηάζεσο ζηελ θαηεγνξία 6e απφ πηζηνπνηεµέλν γηα απηήλ 
ηελ εξγαζία ζπλεξγείν, µεηά ηεο ρξήζεσο ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπµέλσλ εηδηθψλ νξγάλσλ, νη πάζεο θχζεσο 
απαηηνχµελεονηθνδνµηθέο εξγαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νδεχζεσλ θαισδίσλ, εγθαηάζηαζε  ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο 
θαισδίσλ θ.ιπ., εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο νηθνδνµηθψλ ζηνηρείσλ, µεξεµεηίζµαηα θ.ιπ. 
Καηάζεζε πηζηνπνηηηηθνχ ζηελ ππεξεζία. 
 
Σηκή ελφο ηεκ 
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 2800,00    

A.T.:31  
 
ΑΣΗΔ Υ8693.2.7  Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη  λεβηηοζηαζίος   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ κε καληεκέλην ιεβεηαζπκπήθλσζεο 160.000 kcal/h. H  εγθαηάζηαζε 
Πεξηιακβάλεη:  
1. Οηθίζθνο απφ παλει  κνλσκέλα ηνπιάρηζηνλ 6 ηεηξαγσληθά κε πφξηα θαη παξάζπξν γηα επαξθή αεξηζκφ, ζχκθσλα κε 
ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 



2. Δγθαηάζηαζε ιέβεηα, θαπζηήξα ,δνρείν δηαζηνιήο, απηφκαηνπ πιήξσζεο, ηεηξάνδεο κε ηνλ θηλεηήξα, αληηζηάζκηζεο 
κέζα έμσ. ηα παξαπάλσ δελ πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ηνπο, παξά κφλν ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ρψξν πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ, θαη ε ηνπνζεηεζή ηνπο. 
3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θπθινθνξεηή inverter κε ζηνηρεία παξφκνηα κε ηνλ θπθινθνξεηε πνπ βξίζθεηαη ζην 
ιεβεηνζηάζην πνπ ζα απνμηισζεί. 
4. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε βαιβίδαο αζθαιείαο 2 ηεκάρηα δηαηνκήο 1''. 
5. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζεο δεμακελήο πεηξειαίνπ 2 θπβηθψλ απφ καπξε ιακαξίλα 2 ρηιηνζηψλ κε θαπάθη επηζθεςεο 
θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλακνλέο. Οη δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο ζα δνζνχλ απφ ηελ ππεξεζία. 
6. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πίλαθα απηνλνκίαο ηεζζάξσλ σξνκεηξεηψλ κε απηνκαηηζκφ ε ηειεπηαία ε/β λα κέλεη 
αλνηθηή. 
7.Σνπνζέηεζε ηνπ ππάξρσλ θαπλνδφρνπ θαη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ζσζηή 
εγθαηαζηαζή ηνπ. 
8. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε βαλψλ, εμαξηεκάησλ ζσιελψζεσλ κηθξνπιηθψλθ.ι.π πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ζσζηή 
ιεηηνπξγεία ηνπ.  
9. Πιήξε ειεθηξνινγηθή ζπλδεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ κε φια ηα κηθξνπιηθά. Ο ειεθηξνινγηθφ πίλαθαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ζα 
πιεξσζεί κε ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε.  
 
Πιεξε εγθαηάζηαζε ζε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΞΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 2600,00    

A.T.:32  
 
ΑΣΗΔ Υ8693.2.10  Αποξήλυζη ςθιζηάμενος λεβηηοζηαζίος και δεξαμενήρ πεηπελαίος και 

καμινάδαρ.   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Απνμήισζε πθηζηάκελνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη δεμακελήο πεηξειαίνπ θαη θακηλάδαο. 
Πεξηιακβάλεη:  
Απνμήισζε κεηά πξνζνρήο ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ιεβεηνζηαζίνπ, θαη δεμακελήο πεηξειαίνπ ,απνθνκηδή ησλ 
αρξήζησλ, παξάδνζε ησλ ρξεζίκσλ ζηελ ππεξεζία ζε ρψξν πνπ ζα ππνδερζεί Η θακηλάδα ζα ρξεζηκνπνηεηζεί ζηελ 
θαηλνχξγηα εγθαηαζηαζε.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΟΚΣΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 800,00    
 

A.T.:33  
 
ΝΑΣΗΔ 7777.10  Δγκαηάζηαζη ζυληνυζευν Θέπμανζηρ   
 
      ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ φπσο έρνπλ ππνινγηζηεί ζηελ κειέηε 
ζέξκαλζεο . πγθεθξηκέλα : 
 
1. Σηο ζσιελψζεηο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ζέξκαλζεο απφ ραιθνζσιήλεοβαξέσο ηχπνπ εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ 
δηαηνκψλ φπσο νξίδνληαη ζηελ κειέηε έσο ην ιεβεηνζηάζην. 
 
2. Οη θεληξηθέο ζσιήλψζεηο εθηφο θηηξίνπ ζα κνλσζνχλ  κε κφλσζε 9 mm  δηαηνκψλ φπσο νξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
 
3. Βάλεο θ.ι.πθαζσο επίζεο θαη  φια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη εξγαζίεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο 
παξαδνηέα ζε  θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
4. χλδεζε  ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηηο ππάξρνπζεο αλακνλεο ηνπ Λπθείνπ, θαη ησλ αηζνπζψλ πίζσ θαη πάλσ απφ ην 
γπκλάζην. Η ζχλδεζε ζα γίλεη κε ηέζζεξηο ε/β ( 2 ρ2'' θαη 2ρ 1 1/4'') . Η ζχλδεζε ζα γίλεη ζην παιηφ ιεβεηνζηάζην. 
 
5. Πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαθφπηεο ησλ ζσκάησλ έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζε θάζε ζψκα ζα είλαη δηαθφπηεο κε ζεξκνζηαηηθή 
θεθαιή.  
 
ηελ ηηµήπεξηιαµβάλνληαη  πάζεο θχζεσο εξγαζίεο ζπλδέζεσο πξαγµαηνπνηνχµελεοαπνπηζηνπνηεµέλν γη' απηή  ηελ 
εξγαζία ζπλεξγείν, µεηά ηεο ρξήζεσο ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπµέλσλ εηδηθψλ νξγάλσλ, µηθξνπιηθψλ ζχλδεζεο θαη νη 
πάζεο θχζεσο απαηηνχµελεονηθνδνµηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ζηήξημε , εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 
νηθνδνµηθψλ ζηνηρείσλ, µεξεµεηίζµαηα θ.ιπ.  



 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΓΙΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 2200,00    

A.T.:34  
 
ΑΣΗΔ 8431.1.4.6  Θεπμανηικά ζώμαηα σαλύβδινα ηύπος πάνελ διαζηάζευν 33/900/1100   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θεξκαληηθά ζψκαηα ραιχβδηλα ηχπνπ πάλει  πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή , ζηεξίγκαηα ηνίρνπ ή δαπέδνπ θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε απνμίισζε ησλ παιηψλ. 
(Σέκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ     
 (Απιθμηηικώρ): 320,00    
 

A.T.:35  
 
ΑΣΗΔ 8431.1.4.5  Θεπμανηικά ζώμαηα σαλύβδινα ηύπος πάνελ διαζηάζευν 33/900/1000   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θεξκαληηθά ζψκαηα ραιχβδηλα ηχπνπ πάλει  πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή , ζηεξίγκαηα ηνίρνπ ή δαπέδνπ θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε απνμίισζε ησλ παιηψλ. 
(Σέκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 290,00    
 
A.T.:36 
ΑΣΗΔ 8431.1.4  Θεπμανηικά ζώμαηα σαλύβδινα ηύπος πάνελ διαζηάζευν 33/900/900   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θεξκαληηθά ζψκαηα ραιχβδηλα ηχπνπ πάλει  πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή , ζηεξίγκαηα ηνίρνπ ή δαπέδνπ θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε απνμίισζε ησλ παιηψλ. 
(Σέκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ     
 (Απιθμηηικώρ): 220,00    
 
 

A.T.:37  
 
ΑΣΗΔ 8431.1.6  Θεπμανηικά ζώμαηα σαλύβδινα ηύπος πάνελ διαζηάζευν 33/900/800   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θεξκαληηθά ζψκαηα ραιχβδηλα ηχπνπ πάλει  πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, δειαδή , ζηεξίγκαηα ηνίρνπ ή δαπέδνπ θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 
θαη ε απνμίισζε ησλ παιηψλ. 
(Σέκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  



 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΙΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 200,00    
 
 

A.T.:38  
 
ΑΣΗΔ 8774.6.3  Καλώδιο ηύπος NYY οπαηό ή ενηοισιζμένο Πενηαπολικό - Γιαηομήρ 5 Υ 4 

mm2  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, 
θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο 
θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε 
δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε 
παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία  Πεληαπνιηθφ - Γηαηνκήο 5 Υ 4 mm2  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 9,34    
 

A.T.:39  
 
ΝΑΣΗΔ 8603.11  Γενικόρ Ηλεκηπικόρ πίνακαρ Β.Π   
 
       Γεληθφο Ηιεθηξηθφο πίλαθαο Β.Π  ρσλεπηφο ΙΡ 25 πιήξεο ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο κε φια ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά, θαιψδηα, δηαθφπηεο  θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα 
παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
 
Σηκή ελφο ηεκ 
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 496,84    

A.T.:40  
 
ΑΣΗΔ 
N8301.2.5.19  

Υειποκίνηηο ζύζηημα αναγγελίαρ πςπκαγιάρ   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειίαο ππξθαγίαοζπκθσλα κε ηα ζρέδηα. 
Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ 3 ζεηξήλεο θαη ηέζζεξα θνκβία ρεηξηζκνχ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε απαηηνχκελε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε.  
Σνπνζέηεζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεηαζζνχλ.  
Γνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 550,00    

A.T.:41  
 
ΑΣΗΔ 
N8301.2.5.18  

Δπγαζία ηοποθεηηζηρ 90 θυηιζηικών led 

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  



 
      Δξγαζία ηνπνζεηεζεο 90 θσηηζηηθψλ led 
Σνπνζέηεζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεηαζζνχλ.  
Γνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΞΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 650,00    
 

A.T.:42  
 
ΑΣΗΔ Ν8884  Ηλεκηπικό κοςδούνι ςτηλού ηόνος   
 
      Ηιεθηξηθφ θνπδνχλη πςεινχ ηφλνπ πιήξεο κε ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηάζηαζεο.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΝΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 225,71    

A.T.:43  
 
ΑΣΗΔ Ν8883  Μποςηόν ηλεκηπικού κοςδοςνίος 
 
Μπνπηφλ ειεθηξηθνχ θνπδνπλίνπ πιήξεο κε ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ γηα πιήξε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΞΗΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 69,82    
 

A.T.:44  
 
ΑΣΗΔ Ν8987.1  Φυηιζηικό αζθαλείαρ Φυηιζηικό αζθαλείαρ κοινό  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φσηηζηηθφ αζθαιείαο κε θαηάιιειε ιπxλία, θαη ζπζζσξεπηήο Ni-Cd ηξνθνδνηνχκελνο απν ην θεληξηθφ θχθισκα 
ειεθηξνδφηεζεο θαη πεξηιακβάλνλ ειεθηξνληθή δηάηαμε απηφκαηεο κεηαγσγήο θαη κεηαηξνπήο, κεηα ησλ πιηθψλ θαη 
κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, εξγαζία ζπλδεζκνινγίαο θαη δνθηκψλ, 
παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΝΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 46,91    
 

A.T.:45  
 
ΗΛΜ 8981.1.4  LED Φυηιζηικό Γπόμος 120W IP66   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      LED Φσηηζηηθφ Γξφκνπ 120W IP66 πνηνηηθήο θαηαζθεπήο, κε 1 έηνο εγγχεζε θαη φια ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο θαη 
θαηαζθεπήο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔ. Ιδαληθφ led θσηηζηηθφ γηα θάζε ρψξν, θαζψο πξνζθέξεη 25.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο 
θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 84% ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ιακπηήξεο θαη 50% ζε ζρέζε κε ηνπο ιακπηήξεο 
νηθνλνκίαο.  
 
Υαξαθηεξηζηηθά 
 



Υπηφ αινπκίλην. 
Γηαθαλέο πεξίκαρν γπαιί. 
Αλαθιαζηήξαο πςειήο απφδνζεο. 
(1 ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΙΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 210,00    

A.T.:46  
 
ΑΣΗΔ 8827.3.2  Ρεςμαηοδόηηρ ζηεγανόρ συνεςηόρ πλήπηρ SCHUKO - Δνηάζευρ 16 Α -   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρεπκαηνδφηεο ζηεγαλφο ρσλεπηφο πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ξεπκαηνδφηνπ θαη κηθξνυιηθψλ 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α -   
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΙΚΟΙ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΙ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 23,86    
 

A.T.:47  
 
ΑΣΗΔ 8801.1.4  Γιακόπηηρ συνεςηόρ με πλήκηπο ενηάζευρ 10 Α ηάζευρ 250 V 

Δνηάζευρ 10 Α κομιηαηέπ ή αλλέπεηούπ 
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  Δληάζεσο 10 Α θνκηηαηέξ ή αιιέξεηνχξ 
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΙΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 5,83    
 

A.T.:48  
 
ΑΣΗΔ 8732.2.1  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ ζπιπάλ Γιαμέηπος Φ 11mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 11mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 3,14    
 
 

A.T.:49  
 
ΝΑΣΗΔ 8603.13  Γενικόρ Ηλεκηπικόρ πίνακαρ Γ.Π   
 
       Γεληθφο Ηιεθηξηθφο πίλαθαο Γ.Π  ρσλεπηφο ΙΡ 25 πιήξεο ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο κε φια ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά, θαιψδηα, δηαθφπηεο  θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα 
παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
 
Σηκή ελφο ηεκ 



( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 296,84    
 

A.T.:50  
 
ΑΣΗΔ 8732.2.2  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ ζπιπάλ Γιαμέηπος Φ 13,5mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 3,17    
 

A.T.:51  
 
ΝΑΣΗΔ 8603.10  Γενικόρ Ηλεκηπικόρ πίνακαρ Α.Π   
 
       Γεληθφο Ηιεθηξηθφο πίλαθαο Α.Π  ρσλεπηφο ΙΡ 25 πιήξεο ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο κε φια ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά, θαιψδηα, δηαθφπηεο  θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα 
παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 
 
Σηκή ελφο ηεκ 
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΥΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 1200,00    
 

A.T.:52  
 
ΑΣΗΔ 8735.2.5  Κςηίο διακλαδώζευρ Πλαζηικό - Γιαμέηπος ή διαζηάζευν Φ 200 Υ 

200mm -   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, 
κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.  Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 200 Υ 200mm -   
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΔΞΙ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 8,66    

A.T.:53  
 
ΑΣΗΔ 8735.2.3  Κςηίο διακλαδώζευρ Πλαζηικό - Γιαμέηπος ή διαζηάζευν Φ 100 Υ 

100mm -   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, 
κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.  Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 100 Υ 100mm -   
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 



ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  
ΛΔΠΣΑ  

  

 (Απιθμηηικώρ): 5,44    

A.T.:54  
 
ΑΣΗΔ 8735.2.2  Κςηίο διακλαδώζευρ Πλαζηικό - Γιαμέηπος ή διαζηάζευν Φ 80 Υ 80mm 

-   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, 
κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.  Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 80 Υ 80mm -   
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΞΙ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 4,76    

A.T.:55  
 
ΑΣΗΔ 8735.2.1  Κςηίο διακλαδώζευρ Πλαζηικό - Γιαμέηπος ή διαζηάζευν Φ 70mm -   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, 
κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.  Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70mm -   
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΙΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 3,89    

A.T.:56  
 
ΑΣΗΔ 8732.2.6  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ ζπιπάλ Γιαμέηπος Φ 36mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 36mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 5,40    
 
 

A.T.:57  
 
ΑΣΗΔ 8732.2.5  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ ζπιπάλ Γιαμέηπος Φ 29mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 29mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 5,14    



A.T.:58  
 
ΑΣΗΔ 8732.2.4  υλήναρ ηλεκηπικών γπαμμών πλαζηικόρ ζπιπάλ Γιαμέηπος Φ 23mm  
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 23mm  
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΙ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 4,86    
 
 

A.T.:59  
 
ΗΛΜ ΝΗΛΜ49  Δλεγσορ κενηπικήρ γείυζηρ εγκαηάζηαζηρ - Καηάθεζη απαπαίηηηυν 

πιζηοποιηηικών ΤΓΑΗΔ   
 
Διεγρνο θεληξηθήο γείσζεο εγθαηάζηαζεο - Καηάζεζε απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ ΤΓΑΗΔ  
Πεξηιακβάλεη:  
 
1. Διεγρνο ηεο θεληξηθήο γείσζεο θαη εληζρπζή ηεο ζπκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ηερληθήο ππεξεζηαο. 
2.Καηάζεζε απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ ΤΓΑΗΔ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη  απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη πιηθά ψζηε ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο  
λα είλαη θάησ απφ 3 Ω 
 
(1 ΣΔΜ)   
 
- Ηιεθηξφδηα γεηψζεσο 
Σα ειεθηξφδηα γεηψζεσο ζα είλαη απφ ξάβδνπο ηχπνπ ‘’COPPER WELD’’ κε δηάκεηξν ¾‘’ θαη κήθνο 3,0 m. Οη ξάβδνη ζα 
απνηεινχληαη απφ ραιχβδηλν ππξήλα κεγάιεο κεραληθήο αληνρήο πνπ ζα πεξηβάιιεηαη απφ καλδχα ραιθφ. Η ζχλδεζε ηνπ 
ραιθνχ κε ην ράιπβα ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ή κε εηδηθή ρχηεπζε ή κε ειεθηξνιπηηθή κέζνδν. Πεξαζηφο ρηηψλαο απφ ραιθφ 
δελ ζα γίλεη δεθηφο. Σν πάρνο ηνπ ραιθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/10 ηεο δηακέηξνπ ηεο ξάβδνπ. Οη 
ξάβδνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ζρεκαηηζκφ ειεθηξνδίσλ γεηψζεσο κε δηπιάζην ή ηξηπιάζην 
κήθνο. 
- Αγσγνί γεηψζεσο (γπκλνί) 
Οη γπκλνί αγσγνί γεηψζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γεηψζεσλ κε αγσγηκφηεηα 98% ζε ζρέζε κε ηνλ θαζαξφ 
ραιθφ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη. Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αγσγψλ ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο θαη ζα γίλνληαη ή κε ζεξκή 
ζπγθφιιεζε ή κε εηδηθνχο ζπλδεηήξεο. 
- πλδεηήξεο 
Οη ζπλδεηήξεο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο κε ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ηχπνπ αζθαιείαο θαη 
θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο. 
 
- Σξίγσλν γεηψζεσο 
Κάζε ηξίγσλν γεηψζεσο ζα απνηειείηαη απφ 3 ξάβδνπο ηχπνπ COPPER WELD δηακέηξνπ ¾‘’ θαη κήθνπο 3,0 m πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θνξπθέο ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ κε πιεπξά 3,0 m. Σν πάλσ κέξνο ησλ ξάβδσλ γεηψζεσο ζα είλαη 
επηζθέςηκν κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα. 
Οη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ηνπ ηξηγψλνπ ζα είλαη απφ γπκλφ ραιθφ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 0,60 m απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
Δάλ ε δηάηαμε ηνπ ηξηγψλνπ γεηψζεσο δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε αληίζηαζε ηφηε ζα επεθηαζεί απηή ζε κεγαιχηεξν βάζνο κε 
ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ 3 ξάβδσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ψζηε ην ηειηθφ κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ 
γεηψζεσο λα γίλεη 5,50 m.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 350,00    
 

A.T.:60  
 
ΑΣΗΔ 8801.1.1  Γιακόπηηρ συνεςηόρ με πλήκηπο ενηάζευρ 10 Α ηάζευρ 250 V 



Δνηάζευρ 10 Α απλόρ μονοπολικόρ   
 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  Δληάζεσο 10 Α απιφο κνλνπνιηθφο   
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΔΞΙ  

ΛΔΠΣΑ  
  

 (Απιθμηηικώρ): 4,06    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΛΟΒΑΙ 23/9/2021 
 
 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

ΚΟΤΚΟΤΡΑ ΑΝΘΗ ΔΙΡΗΝΗ  

 Οη Διεγθηέο Μεραληθνί 
 
 

Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γλζεο    Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  
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