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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 
 

    ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 1  

             

            (Ν4.10.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6804.ΥΔΡ        

 

            Ανακατασκευή  και  επαναφορά  πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 

            από τσιμεντόπλακες 

             

                Ανακατασκευή  και  επαναφορά  πεζοδρομίου  με  επικάλυψη 

            τσιμεντόπλακων  ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων διαστάσεων, επί 

            βάσης  οπλισμένου  με πλέγμα σκυροδέματος κατηγορίας C10/12, 

            πάχους  τουλάχιστον  7.0  cm,  ή  οποιοδήποτε  άλλου  υλικού 

            απαιτηθεί  (κυβόλιθοι,  μάρμαρα,  πλάκες,  κλπ) έτσι ώστε το 

            πεζοδρόμιο  να  επανέλθει  στην προτέρα κατάσταση. Στην τιμή 

            περιλαμβάνεται: 

             

                α.  η  δαπάνη για την προμήθεια, την φορτοεκφόρτωση, την 

            σταλία  του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά 

            από  οποιαδήποτε  απόσταση  στον  τόπο  του  έργου  όλων των 

            απαιτουμένων υλικών για την πλήρη κατασκευή της ως άνω βάσης 

            από  σκυρόδεμα, καθώς και του απαιτούμενου πλέγματος για τον 

            οπλισμό του σκυροδέματος 

             

                β.  Η  δαπάνη για την προμήθεια, την φορτοεκφόρτωση, την 

            σταλία  του  αυτοκινήτου  κατά  την  φορτοεκφόρτωση  και  τη 

            μεταφορά  στον  τόπο του έργου από οποιαδήποτε απόσταση όλων 

            των   απαιτουμένων   υλικών   επίστρωσης  (τσιμεντόπλακες  ή 

            πλακίδια  κάθε  είδους  και  διαστάσεων, μάρμαρα, κυβόλιθοι, 

            πλάκες Καρύστου, κλπ) 

             

                γ.  Η  προμήθεια και  τοποθέτηση των αντιστοίχων προχύτων 

            κρασπέδων 

             



                δ.  Η δαπάνη των εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή και 

            επαναφορά   πεζοδρομίου   κατά  τα  ανωτέρω,  έτσι  ώστε  το 

            πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση 

             

                Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  πλήρους ανακατασκευής και 

            επαναφοράς πεζοδρομίου 

            (1 Μ2) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Ανακατασκευή  και  επαναφορά πεζοδρομίου 

               νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες 

               (004.10.ΥΔΡ)  Μ2    1.000  x        25.80  =        25.80 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           25.80 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   25.80 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 2  

             

            (11.02.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6752.ΥΔΡ        

 

            Μεταλλικές   εσχάρες   καναλιών   υδροσυλλογής,  χαλύβδινες, 

            γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές. 

             

                Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες 

            ηλεκτροπρεσσαριστές,   σύμφωνα   με   την  μελέτη  και  την 

            ΕΤΕΠ08-07-01-03     "Εσχάρες     υδροσυλλογής     χαλύβδινες 

            ηλεκτροπρεσσαριστές"  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το 

            αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με 

            τα   σχέδια   λεπτομερειών  της  μελέτης.  Περιλαμβάνεται  η 

            προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  της  εσχάρας  και  του 

            πλαισίου  έδρασης  αυτής,  η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και 

            επίκλησης  της  εσχάρας  με  χρήση  στερεών υποθεμάτων και ο 

            εγκιβωτισμός  του  πλαισίου  έδρασης  με  τσιμεντοκονία,  μη 

            συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. Το παρόν άρθρο 

            έχει  εφαρμογή,  τόσο  επί  νέων  όσο  και  επί υφισταμένων 

            κατασκευών  (αντικατάσταση  εσχαρών). Επιμέτρηση για τις μεν 

            τυποποιημένες  εσχάρες  βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους 

            πίνακες    βαρών    του    κατασκευαστή,    για    τις    δε 

            ηλεκτροσυγκολλητές  εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς 

            των    ράβδων    και   λοιπών   διατομών   μορφοχάλυβα   που 

            χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση 

            δεν   γίνεται   αποδεκτή  επιμέτρηση  με  ζύγιση.  Τιμή  ανά 

            χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

            (1 Kg) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Μεταλλικές        εσχάρες       καναλιών 

               υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 

               ηλεκτροπρεσσαριστές. 

               (011.02.03.ΥΔΡ)  Kg 

                                   1.000  x         3.10  =         3.10 



                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            3.10 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    3.10 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 3  

             

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

 

            Κατασκευές  από  χαλύβδινα  προφίλ  και λαμαρίνες, χωρίς την 

            αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, με 

            περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία 

             

                Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες 

            ή  μή  διατομές  και  χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας 

            S235J  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10025. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του 

            χάλυβα,   των   αναλωσίμων   συγκόλλησης   και   κοπής,  των 

            εξαρτημάτων   σύνδεσης   στερέωσης   κλπ  (κοχλίες  κλπ),  η 

            επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην μελέτη, σε 

            μόνιμη  εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί 

            τόπου  του  έργου,  η  προσυναρμολόγηση  των στοιχείων και η 

            φόρτωση  και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική 

            συναρμολόγηση/τοποθέτηση  (η  οποία  τιμολογείται ιδιαίτερα, 

            σύμφωνα  με  το  άρθρο  ΥΔΡ  11.09).  Το  παρόν  άρθρο  έχει 

            εφαρμογή: 

             

                (α)  στις  φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, 

            των  υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

            μελέτη. 

             

                (β)  στην  κατασκευή  θυροφραγμάτων,  συσκευών ρυθμίσεως 

            ροής  ανοικτών  διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών 

            εμφράξεως     ανοιγμάτων     και     εσχαρών    παρακράτησης 

            φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων. 

             

                Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της 

            ως  άνω  παραγράφου  (β),  καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί 

            σχετικών   ευρεσιτεχνιών,  δεν  περιλαμβάνονται  στις  τιμές 

            μονάδας  του  παρόντος  άρθρου.  Αναλόγως  του  απαιτούμενου 

            βαθμού  επεξεργασίας  των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 

            αντισκωριακής   προστασίας   και  βαφής  έχουν  εφαρμογή  τα 

            ακόλουθα  επιμέρους  άρθρα. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως 

            αποπερατωμένης  κατασκευής,  βάσει  ζυγολογίου  ή αναλυτικών 

            υπολογισμών   του   βάρους.  Το  άρθρο  έχει  εφαρμογή  στις 

            κοχλιωτές  κατασκευές,  και  γενικά  κατασκευές που απαιτούν 

            διάτρηση ή στραντζάρισμα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα 

            ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg 

            (1 Kg) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Κατασκευές   από  χαλύβδινα  προφίλ  και 

               λαμαρίνες,    χωρίς   την   αντισκωριακή 

               προστασία  και  την  βαφή, επί τόπου του 



               έργου,   με   περιορισμένη  μηχανουργική 

               επεξεργασία 

               (011.05.02.ΥΔΡ)  Kg 

                                   1.000  x         2.00  =         2.00 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            2.00 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    2.00 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 4  

             

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

 

            Αντισκωριακή   προστασία   χαλύβδινων  κατασκευών.  Εφαρμογή 

            διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rustprimer) με υλικό 

            εποξειδικής βάσεως 

             

                Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική     προστασία     χαλύβδινων 

            κατασκευών  μετά  την  διαμόρφωση  των  στοιχείων  τους στις 

            εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους 

            στο  εργοτάξιο  για  την  τελική  συναρμολόγηση και ανέγερσή 

            τους,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01 

            "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

            Εάν  προβλέπονται  συγκολλήσεις  επί  τόπου του έργου, ή εάν 

            προκληθούν  εκδορές  των  επιφανειών  των στοιχείων κατά την 

            φορτοεκφόρτωσή  τους,  θα  γίνεται  τοπική  αποκατάσταση της 

            αντιδιαβρωτικής  προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

            ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών 

            υδραυλικών   έργων".   Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  έτοιμης 

            κατασκευής  Οι  δύο  στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα 

            (SFΤ) 25 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να 

            είναι  εφικτό  να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική 

            επάλειψη  εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν 

            από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας. 

            (1 Kg) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Αντισκωριακή     προστασία    χαλύβδινων 

               κατασκευών.        Εφαρμογή       διπλής 

               αντισκωριακής     επάλειψης     (αστάρι, 

               rustprimer) με υλικό εποξειδικής βάσεως 

               (011.07.01.ΥΔΡ)  Kg 

                                   1.000  x         0.12  =         0.12 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            0.12 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    0.12 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 5  

             

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

 



            Τελική   βαφή   χαλύβδινων   κατασκευών   σε  μη  διαβρωτικό 

            περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 

            κίνδυνο διαβροχής. 

             

                Τελική  βαφή  χαλύβδινων  κατασκευών στο εργοστάσιο ή το 

            εργοτάξιο,  σε  δύο  στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα 

            χρώματος  (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής 

            της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή 

            προστασία  σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται 

            ότι  το  παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 

            Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg) έτοιμης κατασκευής. Εφαρμογή σε 

            χαλύβδινες  κατασκευές  υπό  συνθήκες  έκθεσης Κατηγορίας Α, 

            σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των 

            στην  πρώτη  στρώση  εποξειδικού  μαρμαρυγικού  οξειδίου του 

            σιδήρου   δύο  συστατικών  και  στην  δεύτερη  ελαιοχρώματος 

            αλκυδικής σιλικόνης 

            (1 Kg) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Τελική  βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη 

               διαβρωτικό   περιβάλλον,  πάνω  από  την 

               στάθμη   επεξεργαζομένων   υγρών,  χωρίς 

               κίνδυνο διαβροχής. 

               (011.08.01.ΥΔΡ)  Kg 

                                   1.000  x         0.17  =         0.17 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            0.17 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Kg  ΕΥΡΩ   :    0.17 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 6  

             

            (Ν21.22.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2122.           

 

            Για  την εκσκαφή ενός μέτρου μήκους τάφρου, πλάτους από 50cm 

            έως  80cm και βάθους έως 100cm, σε έδαφος πάσης φύσεως, μέσα 

            σε κτίριο ή προαύλιο χώρο, εκτελούμενη δια μηχανικών μέσων ή 

            δια   χειρών.   Στη  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  απαιτούμενες 

            εκσκαφές σε πάσης φύσης έδαφος δια χειρών ή μηχανικών μέσων, 

            η  διάστρωση  με άμμο πάχους 10cm κάτω από τον αγωγό Φυσικού 

            Αερίου  και  15cm  πάνω  από  αυτόν,  η  τοποθέτηση  ταινίας 

            επισήμανσης του αγωγού, η επανεπίχωση της τάφρου με προϊόντα 

            εκσκαφής,  η  απομάκρυνση  των αχρήστων υλικών και προϊόντων 

            εκσκαφής  και  κάθε  άλλη  απαιτούμενη εργασία για πλήρη και 

            ολοκληρωμένη εργασία 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  χωρίς τη 

               χρήση    μηχανικών    μέσων   σε   εδάφη 

               γαιώδη-ημιβραχώδη 

               (2004.01.ΟΙΚ)  Μ3   0.300  x        20.25  =         6.07 



 

            β) Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με χρήση 

               μηχανικών       μέσων      σε      εδάφη 

               γαιώδη-ημιβραχώδη 

               (2005.01.ΟΙΚ)  Μ3   0.250  x         4.50  =         1.12 

 

            γ) Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με χρήση 

               μηχανικών  μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός 

               από  γρανιτικά-κροκαλοπαγή,  χωρίς χρήση 

               εκρηκτικών υλών 

               (2005.02.ΟΙΚ)  Μ3   0.250  x        28.00  =         7.00 

 

            δ) Στρώσεις    έδρασης   και   εγκιβωτισμός 

               σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

               (0507.ΥΔΡ)  Μ3      0.240  x        11.30  =         2.71 

 

            ε) Επίχωση     με     προϊόντα    εκσκαφών, 

               εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

               (2010.ΟΙΚ)  Μ3      0.400  x         4.50  =         1.80 

 

            ζ) Φορτοεκφόρτωση   προϊόντων  εκσκαφών  με 

               μηχανικά μέσα 

               (2030.ΟΙΚ)  Μ3      0.250  x         0.90  =         0.22 

 

            η) Ταινία επισήμανσης 

               (Ν507.91.1)  M      1.000  x         0.65  =         0.65 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Εργάτης   (001) Η  0.5000  x        15.31  =         7.65 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.5000  x        16.84  =         8.42 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           35.64 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   35.64 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 7  

             

            (22.30.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2261.  Α.ΟΙΚ    

 

            Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές 

            επιφανείας έως 0,05 m2 

             

                Διάνοιξη  οπής,  φωλιάς  ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, 

            παραθύρου  κλπ)  σε  οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και 

            τύπου,  με  ή  χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση 

            του  κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

            ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των 

            παρειών  της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος 

            και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  καθαίρεσης  στις  θέσεις 

            φορτώσεως. Τιμή ανά τεμάχιο 

            (1 Τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 



 

            α) Διάνοιξη  οπών,  φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 

               πλινθοδομές,  για  οπές  επιφανείας  έως 

               0,05 m2 

               (022.30.01.ΟΙΚ)  Τεμ. 

                                   1.000  x         5.60  =         5.60 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            5.60 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :    5.60 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 8  

             

            (77.67.03.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  6.ΟΙΚ    

 

            Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" 

             

            Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με την μελέτη και την 

            ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και χρωματισμός 

            σιδηρών επιφανειών". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Χρωματισμοί  σωληνώσεων  διαμέτρου από 2 

               1/2 έως 3" 

               (077.67.03.ΟΙΚ)  Μ  1.000  x         3.40  =         3.40 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            3.40 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    3.40 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 9  

             

            (Ν8036.51.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            

 

            Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  κοχλιωτής σύνδεσης, 

            κατάλληλος  για  φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

            10255/2005  MEDIUM,  διαμέτρου  2  1/2  INS,  σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια σιδηροσωλήνα μετά των ειδικών 

            τεμαχίων  κάθε  είδους  (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

            ταυ, ρακόρ, κλπ), των αγκίστρων στερέωσης σε απόσταση μεταξύ 

            τους  σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, των μικροϋλικών 

            μετά  της  εργασίας σήμανσης των σωλήνων και των μικροϋλικών 

            (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ), προσκόμιση επί τόπου του έργου 

            και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  σύμφωνα με το κανονισμό 

            εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 963/Β/15-7-03), 

            σύνδεση  και  δοκιμές αντοχής και στεγανότητας. Όλα τα υλικά 

            θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  για εσωτερικές εγκαταστάσεις 

            φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά τα 

            οποία  θα  παραδίδονται  στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, 

            προς  έγκριση.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται και η σήμανση του 

            σωλήνα με λωρίδες κίτρινου χρώματος 



            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος  με  ραφή, 

               κοχλιωτής   σύνδεσης,   κατάλληλος   για 

               φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

               ΕΝ  10255/2005  MEDIUM,  διαμέτρου 2 1/2 

               INS,   αυξημένος  κατά  30%  για  ειδικά 

               τεμάχια  και 5% για φθορά και μικροϋλικά 

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης κλπ 

               (Ν566.31.7)  Μ      1.350  x        17.90  =        24.16 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.6500  x        19.87  =        12.92 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.6500  x        16.84  =        10.95 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           48.03 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   48.03 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 10  
             

            (Ν8036.51.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            

 

            Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  κοχλιωτής σύνδεσης, 

            κατάλληλος  για  φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

            10255/2005  MEDIUM,  διαμέτρου  3 INS, κατά τα λοιπά όπως το 

            Άρθρο Ν8036.51.7. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος  με  ραφή, 

               κοχλιωτής   σύνδεσης,   κατάλληλος   για 

               φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

               ΕΝ  10255/2005  MEDIUM, διαμέτρου 3 INS, 

               αυξημένος  κατά  30%  για ειδικά τεμάχια 

               και   5%   για   φθορά   και  μικροϋλικά 

               σύνδεσης, στερέωσης, σήμανσης κλπ 

               (Ν566.31.8)  Μ      1.350  x        23.60  =        31.86 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.9000  x        19.87  =        17.88 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.9000  x        16.84  =        15.16 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           64.90 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   64.90 

 

 

            



            ΑΡΘΡΟ 11  
             

            (Ν8042.31.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            

 

            Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 

            4   bar,   κατάλληλος   για  δίκτυο  φυσικού  αερίου,  μέσης 

            πυκνότητας,  2ης  γενιάς, τύπου ΡΕ 80, SDR 11, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  1555,  διαμέτρου  90 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές,  δηλαδή  σωλήνας  μετά των ειδικών εξαρτημάτων 

            κάθε   σχήματος  (μούφες,  ταυ,  καμπύλες,  γωνίες,  μαστοί, 

            συστολές,  κλπ),  των μικροϋλικών μετά της εργασίας σήμανσης 

            των  σωλήνων  και  των μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης επί 

            τόπου  του  έργου  και  εργασία  για  πλήρη  εγκατάσταση και 

            σύνδεση.  Όλα  τα  υλικά  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές για 

            εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα 

            ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία  θα  παραδίδονται  στην 

            επιβλέπουσα αρχή πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Πλαστικός   σωλήνας   από  πολυαιθυλένιο 

               (ΡΕ),    πίεσης   λειτουργίας   4   bar, 

               κατάλληλος  για  δίκτυο  φυσικού αερίου, 

               μέσης  πυκνότητας,  2ης γενιάς, τύπου ΡΕ 

               80,  SDR  11,  σύμφωνα  με το πρότυπο ΕΝ 

               1555,  διαμέτρου  90  ΜΜ, αυξημένος κατά 

               30%    για    φθορά,   ειδικά   τεμάχια, 

               μικροϋλικά στερέωσης, σήμανσης κλπ. 

               (Ν572.31.7)  Μ      1.300  x        19.50  =        25.35 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.4000  x        19.87  =         7.95 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.4000  x        16.84  =         6.74 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           40.04 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   40.04 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 12  
             

            (Ν8042.31.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            

 

            Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 

            4   bar,   κατάλληλος   για  δίκτυο  φυσικού  αερίου,  μέσης 

            πυκνότητας,  2ης  γενιάς, τύπου ΡΕ 80, SDR 11, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  1555,  διαμέτρου  110 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το 

            Άρθρο Ν8042.31.7. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Πλαστικός   σωλήνας   από  πολυαιθυλένιο 



               (ΡΕ),    πίεσης   λειτουργίας   4   bar, 

               κατάλληλος  για  δίκτυο  φυσικού αερίου, 

               μέσης  πυκνότητας,  2ης γενιάς, τύπου ΡΕ 

               80,  SDR  11,  σύμφωνα  με το πρότυπο ΕΝ 

               1555,  διαμέτρου  110 ΜΜ, αυξημένος κατά 

               30%    για    φθορά,   ειδικά   τεμάχια, 

               μικροϋλικά στερέωσης, σήμανσης κλπ. 

               (Ν572.31.8)  Μ      1.300  x        25.00  =        32.50 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.5000  x        16.84  =         8.42 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           50.85 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   50.85 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 13  
             

            (Ν8106.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου 1/2 INS, πλήρης, σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία 

            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά 

            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα 

            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σφαιρική     βάνα     φυσικού    αερίου, 

               ορειχάλκινη,  κοχλιωτής  σύνδεσης, ΡΝ16, 

               με  μοχλό,  πλήρους διατομής, σύμφωνα με 

               το  πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου 1/2 INS 

               αυξημένη    κατά   3%   για   μικροϋλικά 

               σύνδεσης, στερέωσης, κλπ 

               (Ν610.21.1)  τεμ.   1.030  x         6.10  =         6.28 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           16.21 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   16.21 

 

 

             

 

 

 



            ΑΡΘΡΟ 14  
             

            (Ν8106.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου  3/4 INS, κατά τα λοιπά όπως το 

            Άρθρο Ν8106.21.1. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σφαιρική     βάνα     φυσικού    αερίου, 

               ορειχάλκινη,  κοχλιωτής  σύνδεσης, ΡΝ16, 

               με  μοχλό,  πλήρους διατομής, σύμφωνα με 

               το  πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου 3/4 INS 

               αυξημένη    κατά   3%   για   μικροϋλικά 

               σύνδεσης, στερέωσης, κλπ 

               (Ν610.21.2)  τεμ.   1.030  x         9.10  =         9.37 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.5000  x        19.87  =         9.93 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           19.30 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   19.30 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 15  
             

            (Ν8106.21.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  331, διαμέτρου 2 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το 

            Άρθρο Ν8106.21.1. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σφαιρική     βάνα     φυσικού    αερίου, 

               ορειχάλκινη,  κοχλιωτής  σύνδεσης, ΡΝ16, 

               με  μοχλό,  πλήρους διατομής, σύμφωνα με 

               το  πρότυπο  ΕΝ 331, διαμέτρου 2 1/2 INS 

               αυξημένη    κατά   3%   για   μικροϋλικά 

               σύνδεσης, στερέωσης, κλπ 

               (Ν610.21.7)  τεμ.   1.030  x        86.90  =        89.51 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.8500  x        19.87  =        16.89 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          106.40 

 



            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     106.40 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 16  
             

            (Ν8106.21.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο ΕΝ 331, διαμέτρου 3 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 

            Ν8106.21.1. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σφαιρική     βάνα     φυσικού    αερίου, 

               ορειχάλκινη,  κοχλιωτής  σύνδεσης, ΡΝ16, 

               με  μοχλό,  πλήρους διατομής, σύμφωνα με 

               το  πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου  3  INS 

               αυξημένη    κατά   3%   για   μικροϋλικά 

               σύνδεσης, στερέωσης, κλπ 

               (Ν610.21.8)  τεμ.   1.030  x       143.00  =       147.29 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          167.16 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     167.16 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 17  
             

            (Ν8455.42.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Καυστήρας  φυσικού  αερίου,  χαμηλών  εκπομπών  οξειδίων του 

            αζώτου  (low nox), αναλογικής λειτουργίας (για υψηλό επίπεδο 

            απόδοσης  και  οικονομικότερη  λειτουργία  της  εγκατάστασης 

            θέρμανσης),  ισχύος  έως  195ΚW  σύμφωνα  με  τις Ευρωπαϊκές 

            Οδηγίες  και Κανονισμούς (ΕΝ 676, GAD 90/396/EEC, PED 97/23, 

            92/42EEC,  LV  73/23/EEC & EMC 89/336/EEC), δηλαδή προμήθεια 

            καυστήρα  φυσικού  αερίου  κατάλληλου  για  λέβητα κεντρικής 

            θέρμανσης  με  τον πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργασή και όλα 

            τα  εξαρτήματα,  τις  συσκευές και τα μικροϋλικά, σύμφωνα με 

            την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, μεταφορά 

            στον  τόπο  του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης προς 

            το  δίκτυο  φυσικού  αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων 

            αυτοματισμού,  δοκιμών,  ρύθμισης  και έναυσης για ομαλή και 

            ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και 

            η  μετατροπή της φλάντζας, αν απαιτείται, καθώς και η έκδοση 

            πιστοποιητικού  ρύθμισης του καυστήρα και του φύλλου ελέγχου 

            σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ 

            (1 τεμ.) 

 



            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Καυστήρας   φυσικού  αερίου,  αναλογικής 

               λειτουργίας, ισχύος έως 195KW 

               (Ν717.42.5)  τεμ.   1.000  x     1,566.00  =     1,566.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.15 του (α) 

                                   0.150  x     1,566.00  =       234.90 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   5.000  x        19.87  =        99.35 

            β) Βοηθός    (002) Η   5.000  x        16.84  =        84.20 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,984.45 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,984.45 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 18  
             

            (Ν8455.42.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Καυστήρας  φυσικού  αερίου,  χαμηλών  εκπομπών  οξειδίων του 

            αζώτου  (low nox), αναλογικής λειτουργίας (για υψηλό επίπεδο 

            απόδοσης  και  οικονομικότερη  λειτουργία  της  εγκατάστασης 

            θέρμανσης),  ισχύος  έως  390ΚW  κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 

            Ν8455.42.5. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Καυστήρας   φυσικού  αερίου,  αναλογικής 

               λειτουργίας, ισχύος έως 390KW 

               (Ν717.42.7)  τεμ.   1.000  x     1,649.00  =     1,649.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.15 του (α) 

                                   0.150  x     1,649.00  =       247.35 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   6.000  x        19.87  =       119.22 

            β) Βοηθός    (002) Η   6.000  x        16.84  =       101.04 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        2,116.61 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   2,116.61 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 19  
             

            (Ν8455.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Αποξήλωση  καυστήρα  πετρελαίου δηλαδή προσεκτική αποσύνδεση 

            από  τα  δίκτυα  πετρελαίου,  ρεύματος και από το λέβητα του 



            υφιστάμενου  καυστήρα με τα εξαρτήματα του, συγκέντρωσης των 

            αποξηλωθέντων  υλικών  και  απομάκρυνση  από τους χώρους του 

            κτιρίου  και  η  διάθεση τους με νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τις 

            οδηγίες  της επιβλέπουσας αρχής. Η όλη εργασία θα εκτελεστεί 

            με   κάθε   επιμέλεια,   χωρίς  να  προκληθούν  ζημιές  στις 

            εγκαταστάσεις   του   κτιρίου,  οι  οποίες  εάν  συμβούν,  θα 

            αποκαθίστανται αδαπάνως 

            (1 τεμ.) 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   5.000  x        19.87  =        99.35 

            β) Βοηθός    (002) Η   5.000  x        16.84  =        84.20 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          183.55 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     183.55 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 20  
             

            (Ν8455.92.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Καθαρισμός  λέβητα από κατάλοιπα καύσης, κλπ απομάκρυνση των 

            άχρηστων υλικών και παράδοση του λέβητα έτοιμου προς χρήση 

            (1 τεμ.) 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80 

            β) Βοηθός    (002) Η   1.500  x        16.84  =        25.26 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           55.06 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   55.06 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 21  
             

            (Ν8455.93.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Ρύθμιση  λέβητα  και  καυστήρα, θέση σε λειτουργία με φυσικό 

            αέριο  και  έκδοση  φύλλου  ρύθμισης  της  εγκατάστασης  από 

            εξειδικευμένο προσωπικό 

            (1 τεμ.) 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   5.500  x        19.87  =       109.29 

            β) Βοηθός    (002) Η   5.500  x        16.84  =        92.62 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          201.91 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     201.91 

 



 

            ΑΡΘΡΟ 22  
             

            (Ν8467.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29           

 

            Καπνοδόχος   ή  καπναγωγός,  από  ανοξείδωτη  λαμαρίνα,  δύο 

            τοιχωμάτων με μόνωση πετροβάμβακα, εσωτερικής διατομής Φ250, 

            πλήρως  τοποθετημένη  μετά  των εξαρτημάτων στήριξης και της 

            αναλογίας δαπανών όλων των ειδικών εξαρτημάτων (γωνίες, ταυ, 

            καπέλο απόληξης, σύνδεσης με καπναγωγό ή καπνοδόχο ή λέβητα, 

            θυρίδα καθαρισμού, κλπ) σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 

            τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Καπνοδόχος  ή καπναγωγός, από ανοξείδωτη 

               λαμαρίνα,  διπλών  τοιχωμάτων  με μόνωση 

               πετροβάμβακα, εσωτερικής διατομής Φ250 

               (Ν722.61.3)  Μ      1.000  x        78.60  =        78.60 

 

            β) Στηρίγματα  και αναλογία δαπάνης ειδικών 

               εξαρτημάτων 0.05 του (α) 

                                   0.050  x        78.60  =         3.93 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ και σκαλωσιές ανοιγμένα σε εργασία. 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.200  x        19.87  =        23.84 

            β) Βοηθός    (002) Η   1.200  x        16.84  =        20.21 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          126.58 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :     126.58 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 23  
             

            (Ν8608.22.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Φίλτρο   φυσικού  αερίου,  από  αλουμίνιο,  ΡΝ6,  φλαντζωτής 

            σύνδεσης,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  ΕΝ  126,  DIN 3386, Gas 

            Directive  90/396/EEC,  PED  Directive  97/23/EC, ικανότητας 

            φίλτρανσης  50μm,  διαμέτρου  DN65  πλήρες,  σύμφωνα  με τις 

            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία 

            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά 

            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα 

            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Φίλτρο  φυσικού  αερίου,  από αλουμίνιο, 

               φλαντζωτής  σύνδεσης,  ΡΝ  6,  διαμέτρου 

               DN65  αυξημένο  κατά  3%  για μικροϋλικά 



               σύνδεσης, στερέωσης, κλπ 

               (Ν788.22.7)  τεμ.   1.030  x       264.00  =       271.92 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.400  x        19.87  =        27.82 

            β) Βοηθός    (002) Η   1.400  x        16.84  =        23.58 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          323.32 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     323.32 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 24  
             

            (Ν8608.22.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Φίλτρο   φυσικού  αερίου,  από  αλουμίνιο,  ΡΝ6,  φλαντζωτής 

            σύνδεσης,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  ΕΝ  126,  DIN 3386, Gas 

            Directive  90/396/EEC,  PED  Directive  97/23/EC, ικανότητας 

            φίλτρανσης  50μm, διαμέτρου DN80 κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 

            Ν8608.22.7. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Φίλτρο  φυσικού  αερίου,  από αλουμίνιο, 

               φλαντζωτής  σύνδεσης,  ΡΝ  6,  διαμέτρου 

               DN80  αυξημένο  κατά  3%  για μικροϋλικά 

               σύνδεσης, στερέωσης, κλπ 

               (Ν788.22.8)  τεμ.   1.030  x       296.00  =       304.88 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.600  x        19.87  =        31.79 

            β) Βοηθός    (002) Η   1.600  x        16.84  =        26.94 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          363.61 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     363.61 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 25  
             

            (Ν8610.52.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Σύνδεσμος  μεταλλικός  (INOX,  AISI  316L), αντικραδασμικός, 

            φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλος για καυστήρες και εξαρτήματα 

            φυσικού  αερίου, διαμέτρου 65 ΜΜ, τοποθετημένος σε σωλήνωση, 

            πλήρης,  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές,  δηλαδή  προμήθεια, 

            προσκόμιση,   εγκατάσταση   και   σύνδεση.   Θα  πληρεί  τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση 



            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σύνδεσμος   μεταλλικός  αντικραδασμικός, 

               φλανζτωτής   σύνδεσης,   κατάλληλος  για 

               καυστήρες  και  συσκευές φυσικού αερίου, 

               διαμέτρου 65 ΜΜ 

               (Ν789.52.8)  τεμ.   1.000  x       110.00  =       110.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 

                                   0.050  x       110.00  =         5.50 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.500  x        19.87  =        29.80 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          145.30 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     145.30 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 26  
             

            (Ν8610.52.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Σύνδεσμος  μεταλλικός  (INOX,  AISI  316L), αντικραδασμικός, 

            φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλος για καυστήρες και εξαρτήματα 

            φυσικού αερίου, διαμέτρου 80 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 

            Ν8610.52.8. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σύνδεσμος   μεταλλικός  αντικραδασμικός, 

               φλανζτωτής   σύνδεσης,   κατάλληλος  για 

               καυστήρες  και  συσκευές φυσικού αερίου, 

               διαμέτρου 80 ΜΜ 

               (Ν789.52.9)  τεμ.   1.000  x       143.00  =       143.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 

                                   0.050  x       143.00  =         7.15 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.800  x        19.87  =        35.77 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          185.92 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     185.92 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 27  
             

            (Ν8611.11.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           



 

            Μεταλλοπλαστικός  σύνδεσμος (PE-Steel), ΡΕ100, SDR11, API5L, 

            με  πιστοποιητικά κατά ΕΝ 1555 και ΕΝ 10204.3.1, συγκολλητών 

            άκρων,  κατάλληλος  για  δίκτυα  φυσικού  αερίου,  διαμέτρου 

            90x3",   σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές,  δηλαδή  προμήθεια, 

            προσκόμιση,   εγκατάσταση   και   σύνδεση.   Θα  πληρεί  τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Μεταλλοπλαστικός  σύνδεσμος  (PE-Steel), 

               κατάλληλος  για  δίκτυα  φυσικού αερίου, 

               διαμέτρου 90x3" 

               (Ν789.95.7)  τεμ.   1.000  x       118.00  =       118.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 

                                   0.050  x       118.00  =         5.90 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.400  x        19.87  =        47.69 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          171.59 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     171.59 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 28  
             

            (Ν8628.42.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Ηλεκτροβαλβίδα  χειροκίνητης επαναφοράς, Normally Open, κατά 

            ΕΝ  1706, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλη 

            για δίκτυο φυσικού αερίου, διαμέτρου 65mm πλήρης, σύμφωνα με 

            τις Προδιαγραφές, με τα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία 

            πλήρους  εγκατάστασης  και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία. 

            Θα  πληρεί  τις  προδιαγραφές  για  εσωτερικές εγκαταστάσεις 

            φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά τα 

            οποία  θα  παραδίδονται  στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, 

            για έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Ηλεκτροβαλβίδα  χειροκίνητης επαναφοράς, 

               Normally   Open,  κατάλληλη  για  δίκτυο 

               φυσικού   αερίου,  φλαντζωτής  σύνδεσης, 

               διαμέτρου 65mm 

               (Ν792.42.8)  τεμ.   1.000  x       511.00  =       511.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 



                                   0.050  x       511.00  =        25.55 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74 

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          609.97 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     609.97 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 29  
             

            (Ν8628.42.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Ηλεκτροβαλβίδα  χειροκίνητης επαναφοράς, Normally Open, κατά 

            ΕΝ  1706, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλη 

            για δίκτυο φυσικού αερίου, διαμέτρου 80mm κατά τα λοιπά όπως 

            το Άρθρο Ν8628.42.8. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Ηλεκτροβαλβίδα  χειροκίνητης επαναφοράς, 

               Normally   Open,  κατάλληλη  για  δίκτυο 

               φυσικού   αερίου,  φλαντζωτής  σύνδεσης, 

               διαμέτρου 80mm 

               (Ν792.42.9)  τεμ.   1.000  x       604.00  =       604.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 

                                   0.050  x       604.00  =        30.20 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.500  x        19.87  =        49.67 

            β) Βοηθός    (002) Η   2.500  x        16.84  =        42.10 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          725.97 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     725.97 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 30  
             

            (Ν8646.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           

 

            Σύστημα   ελέγχου  στεγανότητας  βαλβίδων  καυστήρα  φυσικού 

            αερίου,  για  καυστήρες  ισχύος  άνω  των  200KW,  με όλα τα 

            αναγκαία  όργανα  ελέγχου και λειτουργίας και την καλωδίωση, 

            πλήρες, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια υλικών 

            και  μικροϋλικών και εργασία πλήρης εγκατάστασης και δοκιμών 

            μέχρι  κανονικής  λειτουργίας.  Όλα  τα υλικά θα πληρούν τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά,   τα   οποία  θα 



            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σύστημα    ελέγχου    στεγανότητας   των 

               βαλβίδων,  για  καυστήρες φυσικού αερίου 

               ισχύος άνω των 200KW, πλήρες 

               (Ν796.51.1)  τεμ.   1.000  x       495.00  =       495.00 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74 

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          568.42 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     568.42 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 31  
             

            (Ν8766.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           

 

            Καλώδιο   ΝΥΜ   3x1.5mm2,   χωνευτό   ή   ορατό,   μετά  του 

            προστατευτικού    ηλεκτρικού    σωλήνα,    δηλαδή   καλώδιο, 

            προστατευτικός   σωλήνας   ευθύς   ή  σπιράλ  βαρέως  τύπου, 

            στηρίγματα  και  αναλογία  δαπάνης  κουτιών  διακλάδωσης και 

            διακόπτου,  και  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  και μικροϋλικά 

            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την απαιτούμενη εργασία για 

            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Καλώδιο   τύπου   AO5VV-(U  ή  R)  (NYM) 

               χάλκινων  αγωγών,  ορατό ή εντοιχισμένο, 

               τριπολικό, διατομής 3χ1,5 ΜΜ², 

               (8766.3.1)  Μ       1.000  x         5.07  =         5.07 

 

            β) Σωλήνας   ηλεκτρικών  γραμμών  πλαστικός 

               ευθύς,    βαρέως    τύπου,    ορατός   ή 

               εντοιχισμένος,  τύπου  CONDUR, διαμέτρου 

               16 ΜΜ, 

               (Ν8732.11.3)  Μ     1.000  x         4.12  =         4.12 

 

            γ) Αναλογία  δαπάνης  διακόπτου  και  λοιπά 

               υλικά και μικροϋλικά 0.1 του (α-β) 

                                   0.100  x         9.19  =         0.92 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02 



                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           14.51 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   14.51 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 32  
             

            (Ν8766.52.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           

 

            Καλώδιο   ΝΥΜ   3x2.5mm2,   χωνευτό   ή   ορατό,   μετά  του 

            προστατευτικού    ηλεκτρικού    σωλήνα,    δηλαδή   καλώδιο, 

            προστατευτικός   σωλήνας   ευθύς   ή  σπιράλ  βαρέως  τύπου, 

            στηρίγματα  και  αναλογία  δαπάνης  κουτιών  διακλάδωσης και 

            διακόπτου,  και  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  και μικροϋλικά 

            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την απαιτούμενη εργασία για 

            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Καλώδιο   τύπου   AO5VV-(U  ή  R)  (NYM) 

               χάλκινων  αγωγών,  ορατό ή εντοιχισμένο, 

               τριπολικό, διατομής 3χ2,5 ΜΜ², 

               (8766.3.2)  Μ       1.000  x         5.42  =         5.42 

 

            β) Σωλήνας   ηλεκτρικών  γραμμών  πλαστικός 

               ευθύς,    βαρέως    τύπου,    ορατός   ή 

               εντοιχισμένος,  τύπου  CONDUR, διαμέτρου 

               16 ΜΜ, 

               (Ν8732.11.3)  Μ     1.000  x         4.12  =         4.12 

 

            γ) Αναλογία  δαπάνης  διακόπτου  και  λοιπά 

               υλικά και μικροϋλικά 0.1 του (α-β) 

                                   0.100  x         9.54  =         0.95 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           14.89 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   14.89 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 33  
             

            (Ν8840.31.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           

 

            Ανοξείδωτο  μεταλλικό  ερμάριο  προστασίας  ηλεκτροβαλβίδων, 

            επίτοιχης  τοποθέτησης,  διαστάσεων  περίπου 35χ35cm πλήρες, 

            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 

            μελέτης, με τον χρωματισμό του, τις απαραίτητες οπές και την 

            εργασία στερέωσης στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα 



            και παράδοση σε πλήρη κανονική λειτουργία 

            (1 Τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Ανοξείδωτο  μεταλλικό ερμάριο προστασίας 

               ηλεκτροβαλβίδων,    διαστάσεων   περίπου 

               35χ35cm 

               (Ν590.89.1)  Τεμ    1.000  x       250.00  =       250.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α) 

                                   0.100  x       250.00  =        25.00 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   2.000  x        19.87  =        39.74 

            β) Βοηθός    (002) Η   2.000  x        16.84  =        33.68 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          348.42 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     348.42 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 34  
             

            (Ν8840.32.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           

 

            Ανοξείδωτο  μεταλλικό  ερμάριο  BY-PASS,  διαστάσεων περίπου 

            80χ80cm  πλήρες,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και τις 

            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  με  τον  χρωματισμό  του,  τις 

            απαραίτητες  οπές  και  την  εργασία στερέωσης στον τοίχο με 

            πακτωμένα  σιδερένια ελάσματα και παράδοση σε πλήρη κανονική 

            λειτουργία 

            (1 Τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Ανοξείδωτο  μεταλλικό  ερμάριο  BY-PASS, 

               διαστάσεων περίπου 80χ80cm 

               (Ν590.91.1)  Τεμ    1.000  x       400.00  =       400.00 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α) 

                                   0.100  x       400.00  =        40.00 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   3.000  x        19.87  =        59.61 

            β) Βοηθός    (002) Η   3.000  x        16.84  =        50.52 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          550.13 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     550.13 

 

 

             



            ΑΡΘΡΟ 35  
             

            (Ν8994.54.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62           

 

            Ανιχνευτής   διαρροής  φυσικού  αερίου,  καταλυτικού  τύπου, 

            πλήρως  τοποθετημένος, με την απαιτούμενη καλωδίωση, σύμφωνα 

            με  τις  Προδιαγραφές, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 

            του  έργου  και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης, δοκιμών και 

            παράδοση  σε  πλήρη και κανονική λειτουργία. Όλα τα υλικά θα 

            πληρούν   τις   προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις 

            φυσικού αερίου διαθέτοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά τα οποία 

            θα  παραδίδονται  στην  επίβλεψη  πριν την εγκατάσταση, προς 

            έγκριση. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Ανιχνευτής   διαρροής   φυσικού  αερίου, 

               καταλυτικού  τύπου,  με  την  καλωδίωση, 

               πλήρης 

               (Ν890.54.1)  τεμ.   1.000  x       215.00  =       215.00 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87 

            β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          251.71 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     251.71 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 36  
             

            (Ν8994.55.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62           

 

            Πίνακας  συστήματος  ανίχνευσης  διαρροής  φυσικού αερίου, 3 

            ανεξαρτήτων   ζωνών,   με   δυνατότητα   σηματοδότησης   την 

            ενδεχόμενη  διαρροή ηχητικά και οπτικά (με εσωτερική σειρήνα 

            και  εξωτερική  φαροσειρήνα),  συνδεδεμένο  με ηλεκτρονόμους 

            (ρελέ)  για τη διακοπή του ρεύματος στο λεβητοστάσιο και τo 

            κλείσιμο της ηλεκτρικής ή πνευματικής ασφαλιστικής βαλβίδας, 

            με τους ηλεκτρονόμους να διαθέτουν μπουτόν εκκίνησης (START) 

            ώστε μετά την ενεργοποίησή τους νε μην επανέρχονται αυτόματα 

            αλλά  χειροκίνητα,  πλήρες,  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές, 

            δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία 

            πλήρους  εγκατάστασης,  δοκιμών  και  παράδοση  σε πλήρη και 

            κανονική   λειτουργία.   Όλα   τα   υλικά   θα  πληρούν  τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού αερίου 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 



 

            α) Πίνακας   ανίχνευσης   διαρροής  φυσικού 

               αερίου, 3 ανεξαρτήτων ζωνών 

               (Ν890.55.1)  τεμ.   1.000  x       858.00  =       858.00 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   3.000  x        19.87  =        59.61 

            β) Βοηθός    (002) Η   3.000  x        16.84  =        50.52 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          968.13 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     968.13 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 37  
             

            (Ν8994.72.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56           

 

            Σειρήνα  σήμανσης  συναγερμού,  με  ενσωματωμένο  φλας,  για 

            ταυτόχρονη  οπτική  και  ηχητική  ένδειξη  με  όλα τα όργανα 

            χειρισμού  και ένδειξης τοποθετημένα μέσα σε πλαστικό ειδικό 

            περίβλημα,  το  οποίο  θα  τοποθετηθεί  πάνω  στον  τοίχο. Η 

            συσκευή  θα  έχει  έναν  φωτεινό  επαναλήπτη και μία σειρήνα 

            συναγερμού,  για  ταυτόχρονη  οπτική  και  ακουστική ένδειξη 

            συναγερμού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 

            της  μελέτης,  δηλαδή  οπτικοαουστικό  σύστημα σήμανσης πλήρες 

            όπως παραπάνω, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, ηλεκτρικής 

            σύνδεσης,  ρύθμισης,  δοκιμών  και  παράδοσης  σε  πλήρη και 

            κανονική λειτουργία. 

            (1 τεμ.) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σειρήνα ηλεκτρονική σήμανσης συναγερμού, 

               με  ενσωματωμένο  φλας,  για  ταυτόχρονη 

               οπτική   και   ηχητική  ένδειξη,  πλήρης 

               αυξημ. κατά 3% για μικροϋλικά. 

               (Ν890.72.1)  τεμ.   1.030  x        65.00  =        66.95 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α) 

                                   0.100  x        66.95  =         6.69 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η   1.000  x        19.87  =        19.87 

            β) Βοηθός    (002) Η   1.000  x        16.84  =        16.84 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          110.35 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     110.35 

 

 

  



 

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

            

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 1  

             

            (05.07.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6069.ΥΔΡ        

 

            Στρώσεις   έδρασης   και   εγκιβωτισμός   σωλήνων   με  άμμο 

            προελεύσεως λατομείου 

             

                Στρώσεις   έδρασης   και   εγκιβωτισμός   σωλήνων  εντός 

            ορύγματος  με  άμμο  προέλευσης  λατομείου,  σύμφωνα  με τις 

            τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02 

            ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' Στην τιμή μονάδας 

            περιλαμβάνονται : 

             

                α.  Η  προμήθεια  και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

            του έργου. 

             

                β.  Η  προσέγγιση,  έκριψη  και διάστρωση του υλικού στο 

            όρυγμα. 

             

                γ.  Η  ισοπέδωση  της  στρώσης  έδρασης  και η τύπανση ή 

            ελαφρά  συμπύκνωση  της  στρώσης  εγκιβωτισμού  έτσι ώστε να 

            περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 

            αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

             

                Τιμή  για  ένα  κυβικό  μέτρο  (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, 

            σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής 

            (τυπικές διατομές αγωγών) 

            (1 Μ3) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Διάστρωση  και  εγκιβωτισμός  σωλήνων με 

               άμμο λατομείου 

               (005.07.ΥΔΡ)  Μ3    1.000  x        11.30  =        11.30 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           11.30 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   11.30 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 2  

             

            (20.04.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2122.ΟΙΚ        

 

            Εκσκαφή  θεμελίων  και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 

            σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
             

                Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  χωρίς τη χρήση μηχανικών 

            μέσων  και  εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως 

            έως  3,00  m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως 

            έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος 



            της  διατομής  εκσκαφής,  εν  ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 

            0,30  m,  του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται 

            με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 

            με  την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και 

            του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 

            παρειών,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 

            "Εκσκαφές  θεμελίων  τεχνικών  έργων"  Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

            (m3)επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

            οποιαδήποτε  απόσταση.  Επιμέτρηση  με λήψη διατομών προ και 

            μετά την εκσκαφή. 

            (1 Μ3) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  χωρίς τη 

               χρήση    μηχανικών    μέσων   σε   εδάφη 

               γαιώδη-ημιβραχώδη 

               (020.04.01.ΟΙΚ)  Μ3 

                                   1.000  x        20.25  =        20.25 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           20.25 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   20.25 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 3  

             

            (20.05.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2124.ΟΙΚ        

 

            Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση μηχανικών μέσων σε 

            εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

             

                Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 

            πλάτους  βάσεως  έως  3,00  m  ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 

            επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 

            χαμηλότερο  χείλος  της  διατομής  εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

            ύδατος  βάθους  έως  0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί 

            είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή συνεχή άντληση (η οποία 

            πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με την αναπέταση των προϊόντων, την 

            μόρφωση  των  παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

            σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του 

            έργου  και  την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 

            έργων"  Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)επί  ορύγματος, με την 

            μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε οποιαδήποτε απόσταση. 

            Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

            (1 Μ3) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με χρήση 

               μηχανικών       μέσων      σε      εδάφη 

               γαιώδη-ημιβραχώδη 

               (020.05.01.ΟΙΚ)  Μ3 

                                   1.000  x         4.50  =         4.50 

                                                            



                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            4.50 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :    4.50 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 4  

             

            (20.05.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2127.ΟΙΚ        

 

            Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση μηχανικών μέσων σε 

            εδάφη  βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση 

            εκρηκτικών υλών 
             

                Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 

            πλάτους  βάσεως  έως  3,00  m  ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 

            επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 

            χαμηλότερο  χείλος  της  διατομής  εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

            ύδατος  βάθους  έως  0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί 

            είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή συνεχή άντληση (η οποία 

            πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με την αναπέταση των προϊόντων, την 

            μόρφωση  των  παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

            σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του 

            έργου  και  την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 

            έργων"  Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)επί  ορύγματος, με την 

            μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε οποιαδήποτε απόσταση. 

            Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

            (1 Μ3) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με χρήση 

               μηχανικών  μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός 

               από  γρανιτικά-κροκαλοπαγή,  χωρίς χρήση 

               εκρηκτικών υλών 

               (020.05.02.ΟΙΚ)  Μ3 

                                   1.000  x        28.00  =        28.00 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           28.00 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :   28.00 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 5  

             

            (20.10.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2162.ΟΙΚ        

 

            Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

             

                Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

            διαμορφωμένων  χώρων  ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από 

            την  θέση  εξαγωγής  των  άνω  προϊόντων έως 10,00 m, με την 

            έκριψη,  διάστρωση  κατά  στρώσεις  έως  30 cm, διαβροχή και 

            συμπύκνωση,  σύμφωνα  με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 

            "Επανεπιχώσεις  σκαμμάτων  θεμελίων  τεχνικών  έργων".  Στην 

            περίπτωση  χρησιμοποίησης  υλικών  προέλευσης δανειοθαλάμου, 



            εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση 

            μηδενίζεται. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

            (1 Μ3) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Επίχωση     με     προϊόντα    εκσκαφών, 

               εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

               (020.10.ΟΙΚ)  Μ3    1.000  x         4.50  =         4.50 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            4.50 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :    4.50 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 6  

             

            (20.30.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2171.ΟΙΚ        

 

            Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

             

                Φορτοεκφόρτωση  με  μηχανικά  μέσα  επί αυτοκινήτου προς 

            μεταφορά  πάσης  φύσεως  προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 

            κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. Τιμή ανά κυβικό 

            μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

            (1 Μ3) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Φορτοεκφόρτωση   προϊόντων  εκσκαφών  με 

               μηχανικά μέσα 

               (020.30.ΟΙΚ)  Μ3    1.000  x         0.90  =         0.90 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            0.90 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ3  ΕΥΡΩ   :    0.90 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 7  

             

            (Ν8732.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41           

 

            Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών  πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, 

            ορατός  ή  εντοιχισμένος,  τύπου  CONDUR,  διαμέτρου  16 ΜΜ, 

            δηλαδή,  σωλήνας  με  τα απαραίτητα ευθύ ή καμπύλα προστόμια 

            από  πλαστικό  υλικό  και  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και 

            στερέωσης. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Σωλήνας   ηλεκτρικών  γραμμών  πλαστικός 

               ευθύς,  τύπου  CONDUR,  διαμέτρου  16 ΜΜ 

               αυξημένος κατά 5% για φθορά. 

               (Ν801.11.3)  Μ      1.050  x         0.40  =         0.42 



 

            β) Μικροϋλικά, 0.08 του (α) 

                                   0.080  x         0.42  =         0.03 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1000  x        19.87  =         1.99 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1000  x        16.84  =         1.68 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            4.12 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    4.12 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 8  

             

            (8766.3.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           

 

            Καλώδιο  τύπου  AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή 

            εντοιχισμένο,   τριπολικό,   διατομής   3χ1,5   ΜΜ²,  δηλαδή 

            προμήθεια,   προσκόμιση  υλικών  και  μικροϋλικών  (κολάρα, 

            κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 

            μονωτικά  κάθε  είδους όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 

            εσχάρας  καλωδίων  κλπ)  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία 

            διάνοιξης  αυλακιών  και  οπών  σε  οποιοδήποτε στοιχείο του 

            κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων 

            του   καλωδίου   (μέσα   στα   κουτιά   και  εξαρτήματα  της 

            εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Καλώδιο   τύπου  AO5VV-(U  ή  R)  (NYM), 

               τριπολικό,  διατομής 3χ1,5 ΜΜ², αυξημένο 

               κατά 5% για φθορά. 

               (816.3.1)  Μ        1.050  x         0.58  =         0.61 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α) 

                                   0.100  x         0.61  =         0.06 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            5.07 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    5.07 

 

 

            ΒΟΗΘ. ΑΡΘΡΟ- 9  

             

            (8766.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           

 

            Καλώδιο  τύπου  AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή 



            εντοιχισμένο,  τριπολικό,  διατομής 3χ2,5 ΜΜ², κατά τα λοιπά 

            όπως το Άρθρο 8766.3.1. 

            (1 Μ) 

 

            ΥΛΙΚΑ: 

 

            α) Καλώδιο   τύπου  AO5VV-(U  ή  R)  (NYM), 

               τριπολικό,  διατομής 3χ2,5 ΜΜ², αυξημένο 

               κατά 5% για φθορά. 

               (816.3.2)  Μ        1.050  x         0.88  =         0.93 

 

            β) Μικροϋλικά, 0.1 του (α) 

                                   0.100  x         0.93  =         0.09 

 

            ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

            α) Τεχνίτης  (003) Η  0.1200  x        19.87  =         2.38 

            β) Βοηθός    (002) Η  0.1200  x        16.84  =         2.02 

                                                            

                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            5.42 

 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    5.42 

 

 

 

Παλλήνη, 31-08-2020 

 

     Ο Συντάξας                                                         Εθεωρήθη  

                                                                     Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης Τ.Υ.  

 

 

 

Παναγιώτης Καλδής                                           Νικόλαος  Λιόγας  
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