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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αρθρο: 65.01.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.
Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα 
με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  215,00 (διακόσια δεκαπέντε )

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αρθρο: 76.27.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας 
και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 
σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 
5 mm).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  54,00 (πενήντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αρθρο: 65.25 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530
Κινητές σίτες αερισμού.
Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
ΕΥΡΩ:  45,00 (σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αρθρο: 65.50.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών. Ανοιγόμενα 
αλουμινίου.
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του 
φύλλου ή συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού 
φύλλων και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου".
Τιμή ανά m2 επιφάνειας.
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Ανοιγόμενα αλουμινίου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2  επιφάνειας
ΕΥΡΩ:  135,00 (εκατό τριάντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 5ο

Αρθρο: 79.33 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των 
πλακών.
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε 
πάχους, με στερέωση των πλακών με κάρφωμα ή μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  39,40 (τριάντα εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αρθρο: 79.46 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm.
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε 
διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση 
αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
ΕΥΡΩ:  14,50 (δεκατέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αρθρο: 10.18 Κωδ. Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6370
Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη 
καθαρισμό τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς 
ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν νέες 
προστατευτικές επιστρώσεις.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση  
του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η 
χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών 
από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού και η 
λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ:  2,60 (δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αρθρο: 79.02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη 
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και 
εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  2,20 (δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρθρο: 79.47 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.
Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
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πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
ΕΥΡΩ:  11,80 (έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρθρο: 79.15.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914
Γεωύφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2.
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις 
της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας
ΕΥΡΩ:  2,40 (δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρθρο: 79.12.01 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912
Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM).
Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας
ΕΥΡΩ:  15,70 (δεκαπέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρθρο: 79.15.04 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914
Γεωύφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2.
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις 
της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας
ΕΥΡΩ:  3,90 (τρία Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρθρο: 20.20 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2162
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με 
οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού 
από οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 
(Η ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου
ΕΥΡΩ:  15,70 (δεκαπέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αρθρο: ΗΛΜ 37 ΣΧΕΤ Κωδ. Αναθεώρησης: 

Αντλία θερμότητας με θερμικό και ψυκτικό φορτίο,πλήρες (εσωτερικό και εξωτερικό 
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τμήμα) με όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως και στηρίξεως (σωληνώσεις- στηρίγματα) 
καθώς και των εξαρτημάτων χειρισμού και λειτουργίας όπως επίσης και εργασία 
μεταφοράς τοποθέτησης σύνδεσης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία με τις 
απαραίτητες δοκιμές.

Αντλία θερμότητας EWYQ100G-XS, Ψύξη - Θέρμανση τεχνολογίας   inverter Ψυκτικής 
ισχύος 101KW, Θερμική Ισχύς 110KW. 37, Fan Coils κρυφού τύπου χαμηλής με 
ηλεκτρονικό χειριστήριο, 74 Διακόπτες για τα Fan Coils, απλοί γωνιακοί. 
2 Κυκλοφορητές δευτερεύοντος κυκλώματος (προς κάθε όροφο). Δοχείο Αδράνειας 
(buffer) με δύο εναλλάκτες τύπος 500lt εξασφαλίζοντας τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας 
της αντλίας θερμότητας εμποδίζοντας τους συχνούς κύκλους ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης. Boiler 300Lt ZNX. Σωληνώσεις πολυστρωματική με μόνωση διατομής 
Φ20Χ2, συλλέκτες διανομής με βανάκια για την Α’ φάση της εγκατάστασης των   fan coils.
Εργασίες Υδραυλικού εγκατάστασης α’ φάσης (συλλέκτης – σωληνώσεις  fcu).Κεντρικές 
στήλες / σωληνώσεις  ανάλογης διατομής με μόνωση για την σύνδεση αντλίας θερμότητας 
με το δοχείο αδράνειας, Υλικά Υδροστασίου, Κολλεκτέρ, κ.τ.λ.
Ειδικά εξαρτήματα, μανόμετρα, θερμόμετρα, φίλτρα νερού, αυτόματος πλήρωσης , 
by-pass, κ.τ.λ.  Εργασίες εγκατάστασης.  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ
ΕΥΡΩ:  12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες )

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ανώγεια 23/10/2020
Η Αν. Προϊστάμενη  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ζαχαρένια Σκουλά

Ανώγεια  23/10/2020
Οι Συντάξαντες

Κονιού Ειρήνη
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