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Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή 

ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 

πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 

εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 

κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 

ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ 

πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, 

επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, 

ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο 

κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) 

ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο 

ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 

1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 

Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε 
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εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 

θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ‟ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο 

ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ 

ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 

ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά 

πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 

κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ 

ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 

Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά 

έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 

κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο 

θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο 

απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο 

(εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

„‟δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ‟‟ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, 

εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 

απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα 

θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 

θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  
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Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη 

ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 

πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 

αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, 

βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ 

ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία 

πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, 

ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 

(πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ 

πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ 

πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 

αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη 

δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 
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θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ 

εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. 

ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο 

[ΟΚΧ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν 

ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο 

θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη‟ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ 

πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ 

απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα 

νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ 

ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 

αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 

θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ‟ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο 

γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε 

ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 

απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο 

ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή 

επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε 

ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ 
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αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ 

έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 

αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 

Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή 

πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα 

γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο 

εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 

Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ 

φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο 

εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 

έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν 

θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε 
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 
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(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο 
(π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα 
ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, 
εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 
λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε 
ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 
δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο 
λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν 
αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην 

ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά 

φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη 
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εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ 

κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 

ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 

θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο 

ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν 

πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

 

2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

  

2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ 
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ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ 
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 
δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο 
ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ 
ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη 
ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην 
άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 

 

 Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ 
έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε 
πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) 
ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα 
εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα 
(εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή 
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Χο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ 
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ 
(ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη 
θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

 Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο 
ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή ησλ 
ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ 
ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  
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Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη 
έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη 
ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), 
κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν 
(δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο 
ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ 
αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη 
θχιιν - δάπεδν). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο 
ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε 
Master Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 
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- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 
ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίασ, θα γίνει απολογιςτικά, και ςφμφωνα με τισ 

διαδικαςίεσ ποφ προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί Δημοςίων Εργων"διατάξεισ, εκτόσ εάν 

αναφζρεται διαφορετικά ςτα οικεία άρθρα του παρόντοσ Τιμολογίου, η δε τοποθζτηςη 

περιλαμβάνεται ςτην τιμή του κάθε είδουσ κουφώματοσ. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα 
κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά 
είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ 
θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν 
είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, 
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα 
κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη 
αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη 

ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη 

ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα 

άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε 

δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 

δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα 

νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε 

εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 

επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο 

ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα 

πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

α/α 
Δίδνο πληειε

ζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 

παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 
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α/α 
Δίδνο πληειε

ζηήο 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 

γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 

εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

 

2,50 

1,00 
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α/α 
Δίδνο πληειε

ζηήο 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 

Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 

ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο 
καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ 
παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ 
ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη 
ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο 
δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα ησλ 

ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ 

αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, 
ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη 
επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή 
δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ ηηκή 
"θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΗΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επέκβεη 
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή ηνπ 

ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ 
Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Πξντφληα απφ 
θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ EN 1469: 
Natural stone cladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  
Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 
973Β/18-07-2007. 
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ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 
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11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 

5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ 
(λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 

ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε 

έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη 

κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 

απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ 

πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο 

δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, 

νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 
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 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε 

ην άξζξν 79.55. 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά 

πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 

 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 

θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 
 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε 

αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, 

εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο 

θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

 
 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ 

αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη 

εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 
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θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 

επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 

άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ 

ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 

θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε 

αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 

[**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη 

ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη 

αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ 

πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 
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Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

1η ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Άξζξν A.T. 1: 

(ΟΓΟΑ-2) 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο 

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 1123Α) 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ 
νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή 
ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί 
(θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε 
εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00. 

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 
ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 

- ηερληθψλ CutandCover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ 
εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ 

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη CutandCover 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε 
ζπλζήθεο, 

• ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 
ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 

• ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα 
απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο (εγθαηαζηάζεηο AEEK). 

• ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη 
ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε 
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

• ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη 
απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

• ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο 
πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

• ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε „ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο‟ κέρξη ηνπ βάζνπο 
πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 
κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% 
ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (ProctorModified θαηά 
ΔΛΟΣ EN 13286-2). 

• νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

• ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη 
εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή 
πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο. 

Ζ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, 
δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο 
θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 19/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή 
απφ ηελ Τπεξεζία. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Πέληε θαη ζαξάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 5,40€ 

 

Άξζξν A.T. 2: 

(ΟΓΟΒ-4.1) 

Δπηρώκαηα από θνθθώδε πιηθά ζε πεδνδξόκηα θαη ζέζεηο ηερληθώλ έξγσλ, 
επηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 3121.Β) 

Καηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο δηακφξθσζεο πεδνδξνκίσλ, 
κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο „ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο‟ θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή 
άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ 
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctormodified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 

Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 „Καηαζθεπή επηρσκάησλ‟. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

• ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

• ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαιιήισλ 
δηαζηάζεσλ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ βαζκφ ζπκπχθλσζεο 

Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 14.65€ 

 

Άξζξν A.T. 3: 

(ΟΗΚ20.02) 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 
ππνγείσλ θιπ ρώξσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-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. 

Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε τρεζιμοποίεζε ηφν καηάλλελφν 
ζηο έργο (π.τ. καηαζκεσή επιτφμάηφν) ή για απόρριυε ηφν ακαηάλλελφν ή πλεοναδόνηφν ζε επιηρεπόμενες 
ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK).  

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. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Ζ θνξηνεθθφξησζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη  θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ. 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 
πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Έληεθα θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 11,75€ 

 

Άξζξν A.T. 4: 

(ΟΗΚ20.20) 

Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162) 
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Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, 
ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο 
εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε 
ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη έλα επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 21.65€ 

 

Άξζξν A.T. 5: 

(ΟΗΚ20.30) 

Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2171) 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, 
εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): νγδφληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 0.80€ 

 

Άξζξν A.T. 6: 

(ΤΓΡ3.12) 

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα 
ΟΚΧ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6087) 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν 
κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο ηνπ 
(πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ 
κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ 
παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε ηηκή απηή. 

ην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ΟΚΧ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 15.00€ 

 

Άξζξν A.T. 7: 

(ΟΗΚ22.04) 

Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2222) 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη 
πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 „Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο‟. 

Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε απόρριυε ηοσς ζε επιηρεπόμενες 
ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK).  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ 
ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο „22. Καζαηξέζεηο‟, απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο 
θαη κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 
απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην 
νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 21/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε 
δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 18,75€ 

 

Άξζξν A.T. 8: 

(ΟΗΚ22.15.01) 

Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή 
ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226) 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ θνπήο 
ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 
θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 'Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
κε κεραληθά κέζα'. 

Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε απόρριυε ηοσς ζε επιηρεπόμενες 
ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK).  

Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα 
πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ 
ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο „22. Καζαηξέζεηο‟, απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο 
θαη κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 
απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην 
νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε 
δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 54,75€ 

 

 

Άξζξν A.T. 9: 

(ΟΗΚ22.15.03) 

Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή 
ηερληθώλ αδηαηάξαθηεο θνπήο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226) 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ θνπήο 
ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 
θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 'Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
κε κεραληθά κέζα'. 

Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ δνκεκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε πςειέο απαηηήζεηο αθξηβείαο, ειαρηζηνπνίεζε 
ηεο φριεζεο (ι.ρ. εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θηίξηα ελ ιεηηνπξγία) θαη απνθπγή δεκηψλ ζε παξαθείκελεο εππαζείο 
εγθαηαζηάζεηο ή θαηαζθεπέο, κε ρξήζε ζπζηεκάησλ ζπξκαηνθνπήο, δηζθνθνπήο, αδακαληνθνπήο, πδξνθνπήο 
θιπ ζπλαθψλ ηερλνινγηψλ. 

Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε ζηνηρείνπ θαη νη επηηφπηεο 
ζπλζήθεο θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22.15.02, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη 
ζηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m) θαη αλά εθαηνζηφ (cm) βάζνπο θνπήο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 22/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ 
ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο „22. Καζαηξέζεηο‟, απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο 
πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 
απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην 
νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε 
δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξψ  

 (Αξηζκεηηθψο): 15.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 10: 

(ΟΗΚ22.20.01) 

Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε 
πάρνπο, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ 
πιαθώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2236) 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ 
Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 

Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε απόρριυε ηοσς ζε επιηρεπόμενες 
ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δπηά επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 7,25€ 

 

 

Άξζξν A.T. 11: 

(ΟΗΚ22.22.01) 

Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 
εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2241) 

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ 
ην έδαθνο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ 
πιηθψλ πξνο θφξησζε. 

Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε απόρριυε ηοσς ζε επιηρεπόμενες 
ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη δέθα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 6,10€ 

 

Άξζξν A.T. 12: 

(ΟΗΚ22.23) 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2252) 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, καξκαξνθνληακάησλ, 
αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε 
απόρριυε ηοσς ζε επιηρεπόμενες ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) (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. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη δέθα ηέζζεξα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 5,14€ 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 23/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

Άξζξν A.T. 13: 

(ΟΗΚ22.45) 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275) 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, 
ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν 
προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε απόρριυε ηοσς ζε επιηρεπόμενες ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ θαη δέθα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 15.10€ 

 

 

Άξζξν A.T. 14: 

(ΟΗΚ22.51) 

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-5276) 

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο (ζαλίδεο, ηεγίδεο, επηηεγίδεο, δεπθηά θάζε ηχπνπ), ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ πξφο θφξησζε ή απνζήθεπζε. Περιλαμβάνεηαι ε μεηαθορά ηφν 
προχόνηφν ζε οποιαδήποηε απόζηαζε για ηε απόρριυε ηοσς ζε επιηρεπόμενες ηελικές (εγκαηαζηάζεις AEEK). 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 54,75€ 

 

 

Άξζξν A.T. 15: 

(OIK 22.52.Ν1) 

Aπνμήισζε ζηεγώλ από θπκαηνεηδή θπιια ακηάληνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο OIK 2275) 

Απνμήισζε θχιισλ ακηαληνηζηκέληνπ επηζηέγαζεο 

Απνμήισζε θπκαηνεηδψλ θχιισλ επηζηέγαζεο απφ ακηαληνηζηκέλην, κε ηηο αληίζηνηρεο ηεγίδεο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, ε θαηαβίβαζε, ζπγθέληξσζε ηνπο, ν δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ακίαλην 
θαη ε ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ ακηάληνπ θαηά ηα ελδεδεηγκέλα απφ ηνλ λφκν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 
πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα ζπαζίκαηα ησλ πιαθψλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή ηλψλ ακηάληνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηφζν ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλα πνπ ζα κεηαθηλνχληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 
θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 
Δ..Τ.θαη φπσο πξνθχςνπλ κεηά ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο θαζψο 
θαη νη απαξαίηεηεο κεηξήζεηο ηνπ επηπέδνπ έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ζχληαμε έθζεζεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ζρεδίνπ 
εξγαζίαο θαη θαηάζεζε γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ε έθδνζε θάζε ζρεηηθήο άδεηαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κεηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηάληα δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 32,00€ 

 

Άξζξν A.T. 16: 

(OIK 10.01.01.Ν2) 

πιινγή, ζπζθεπαζία, ζήκαλζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη δηαζπλνξηαθή 
κεηαθνξά απνβιήησλ ακηαληνύρσλ πιηθώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο OIK 1104) 

πιινγή, ζπζθεπαζία, ζήκαλζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ ακηαληνχρσλ 
πιηθψλ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε ζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ πιηθψλ ακηάληνπ ζχκθσλα κε ηα πεξηιακβαλφκελα ζηελ 
Δ..Τ., ε κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ηειηθή δηάζεζε απηψλ. Ζ απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ 
ακηάληνπ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε πξννξηζκφ ηελ εγθαηάζηαζε ηειηθήο δηάζεζεο ή αδεηνδνηεκέλεο 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 24/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 
(άκεζα). Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ, ζε πξψηε θάζε νδηθή, κέρξη ηηο αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαη ζε δεχηεξε θάζε νδηθή θαη ζαιάζζηα κέρξη ηελ 
εγθεθξηκέλε (δηαθξαηηθή ζπκθσλία) εγθαηάζηαζε ηειηθήο ηνπο δηάζεζεο, πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο, φπσο ζχληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ, θαηάζεζε θαη έθδνζε φισλ θαηά ηελ ηζρχννπζα λνκνζεζία 
εγγξάθσλ, δειηία θξαηηθήο θαη δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξαο ακηάληνπ, αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε 
δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ησλ απνβιήησλ, έιεγρν ηεο ππάξρνπζαο ζπζθεπαζίαο, ζήκαλζεο 
πηζηνπνίεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη γεληθφηεξα ηήξεζε ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κεηαθνξάο 
επηθηλδχλσλ πιηθψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηε Ννκνζεζία, ρνξήγεζε Δπίζεκνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Γηάζεζεο 
ησλ απνβιήησλ, ηφζν απφ ηελ εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, φζν θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηειηθήο 
δηάζεζεο ακηάληνπ, κέρξη ηνλ ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο γηα πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη ξχπαλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Κνηλνπνίεζε φισλ ησλ παξπάλσ ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη φπνπ αιινχ 
απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

Σηκή αλά θηιφ (Kgr). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά  

 (Αξηζκεηηθψο): 1,70€ 

 

 

Άξζξν A.T. 17: 

(OIK 10.01.01.Ν3) 

Έιεγρνο ρώξσλ κε ηελ δηεμαγσγή ηειηθώλ κεηξήζεσλ πξνζδηνξηζκνύ ηεο 
ζπγθέληξσζεο αησξνύκελσλ ηλώλ ακηάληνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 1104) 

Έιεγρνο ρψξσλ κε ηελ δηεμαγσγή ηειηθψλ κεηξήζεσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο αησξνχκελσλ ηλψλ 
ακηάληνπ πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη θάησ ηνπ νξίνπ θαζαξφηεηνο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 
έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Καζαξφηεηαο ησλ ρψξσλ. ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη ε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο 
δαπάλεο φισλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζε θάζε ρψξν πνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνμήισζεο ζηνηρείσλ 
ακηάληνπ θαη κεηά απφ νινθιεξσζε ηνπο απφ δηαπηζηεπκέλν θαη ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 17025, αλεμάξηεην 
Δμηδεηθεπκέλν Δξγαζηήξην κεηξήζεσλ, φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ε Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Δ..Τ. Οη 
ηειηθέο απηέο κεηξήζεηο πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη νη ηηκέο ζπγθέληξσζεο ηλψλ ακηάληνπ, είλαη θάησ απφ ην φξην 
πνπ νξίδεη ε Ννκνζεζία θαη ν ρψξνο είλαη θαζαξφο απφ ακίαλην, έηνηκνο γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ. ηελ 
ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαζαξφηεηαο απφ δάρπζε ηλψλ ακηάληνπ 
ηνπ ρψξνπ απφ ην δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 17025, αλεμάξηεην Δμηδεηθεπκέλν Δξγαζηήξην 
κεηξήζεσλ θαη πάξάδνζε απηνχ γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ρξήζε. Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κεηά απφ ηελ 
δηαπηζησκέλε, απφ ηελ Δπίβιεςε, νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνμήισζεο ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ, θαζψο θαη 
ησλ ινηπψλ απνμειψζεσλ πιηθψλ πνπ έξρνληαη ζε επάθή κε ακηαληνχρα (παινζηάζηα, επελδχζεηο θ.ι.π.), ΜΔ 
ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη πξηλ ηελ ζπλέρηζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ. 

Σηκή  αλα ηεκάρην 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.500,00€ 

 

Άξζξν A.T. 18: 

(ΟΗΚ23.03) 

Ηθξηώκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2303) 

Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 „Ηθξηψκαηα‟. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ 
πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ 
ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη 
κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε 
θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ 
εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

Χο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, 
πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 
m. Γελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 25/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 5.00€ 

 

Άξζξν A.T. 19: 

(ΟΗΚ23.05) 

Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί ηθξησκάησλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2304) 

Πεηάζκαηα αζθαιείαο (θαηαθφξπθα ή θεθιηκέλα ή νξηδφληηα πέξα απφ ηα δάπεδα εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ, 
ζαληδψκαηα, παηάξηα) επί ηθξησκάησλ απφ ζαλίδεο ή κεηαιιηθά θχιια, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ απφ 
πηψζεηο πιηθψλ, δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ή θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, πιήξε κε ηνπο 
απαηηνχκελνπο ζπλδέζκνπο, ζηεξίγκαηα θαη δηαδνθίδσζε. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ζαληδψκαηνο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 5.00€ 

 

Άξζξν A.T. 20: 

(ΤΓΡ5.05.02) 

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068) 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε 
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο 
δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 „Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟ 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ 
ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε 
δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) 
θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε 
λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% 
ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (ProctorModified θαηά 
ΔΛΟΣ EN 13286-2). 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 18.65€ 

 

Άξζξν A.T. 21: 

(ΥΡ ΑΣΔΚ 27.Ν) 

Γηάλνημε νπήο ζε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πάρνπο άλσ ηνπ 0,15 m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2271) 

Γηάλνημε νπήο ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο άλσ ηνπ 0,15 m έσο 0,70m θαη επηθάλεηα νπήο έσο 0,005 m2. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη πέληε επξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 25.72€ 

 

 2
ε
 ΟΜΑΓΑ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ,ΔΝΙΥΤΔΙ 

 

 

Άξζξν A.T. 22: 

(ΟΗΚ32.01.06) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ, γηα θαηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C25/30 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3215) 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 
πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε 
ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 26/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00 „Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-02-00 „Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-03-00 „πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-04-00 „Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-05-00 „Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-07-00 „θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ‟. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο 
δηάζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ 
θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε 
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο 
αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε 
πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 
ηξνχινπο. 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ελελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 90.00€ 

 

Άξζξν A.T. 23: 

(ΟΗΚ32.05.04) 

θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ, γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3214) 

Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο 
κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), 
κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη πάζεο θχζεσο πιάγηεο 
κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. Χο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε κέρξη 50 m3 
ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 32.02. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ελελήληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 95.00€ 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 27/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

Άξζξν A.T. 24: 

(ΟΗΚ32.01.04) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ, γηα θαηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214) 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 
πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε 
ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00 „Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-02-00 „Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-03-00 „πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-04-00 „Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-05-00 „Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο‟, 

01-01-07-00 „θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ‟. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο 
δηάζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ 
θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε 
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο 
αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε 
πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 
ηξνχινπο. 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): νγδφληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 80.00€ 

 

Άξζξν A.T. 25: 

(ΟΗΚ38.01) 

Ξπιόηππνη ρπηώλ ηνίρσλ 

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3801) 

Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, ζε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 „Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη)‟. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 28/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδσκάησλ, κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θιπ ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ 
θαη ηνπ ηθξηψκαηνο ζα είλαη ηέηνηαο αληνρήο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ φια ηα επελεξγνχληα θαηά ηελ 
θαηαζθεπή θνξηία ρσξίο παξακνξθψζεηο ή ππνρσξήζεηο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-
ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 12.00€ 

 

Άξζξν A.T. 26: 

(ΟΗΚ38.02) 

Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3811) 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. 
θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 „Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη)‟. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία 
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 20.00€ 

 

Άξζξν A.T. 27: 

(ΟΗΚ38.03) 

Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816) 

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ, 
ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ 
κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 
„Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)‟. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία 
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 14.00€ 

 

Άξζξν A.T. 28: 

(ΟΗΚ38.20.02) 

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C (S500s) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο 
(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 
ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 „Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ‟ 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη 
πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο 
ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο 
ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 29/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην 
νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν 
νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ 
βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο 
ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

• Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ 

• Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

• Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ 
πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

• Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

• Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

• Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ελελήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 0.95€ 

 

Άξζξν A.T. 29: 

(ΟΗΚ38.45) 

Απνζηάηεο ζηδεξνπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3873) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ή απφ ηζηκεληνεηδή πιηθά ζηεξηγκάησλ (απνζηαηήξεο) ραιπβδίλνπ 
νπιηζκνχ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ κειέηε 
επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, ζε νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο μπινηχπνπ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.00€ 

 

Άξζξν A.T. 30: 

(ΥΡΝΠΡΒ10.12) 

Παγθάθη κπεηνλέλην, ρσξίο πιάηε ΑΔ229  

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5104) 

Σν παγθάθη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζηκέλην, κε ελζσκαησκέλν πιαίζην - πιέγκα απφ αηζάιη. Καηαζθεπάδεηαη 
απφλ ηζηκέλην ιεπθνχ ή ζθνχξνπ ρξψκαηνο (θαηφπηλ επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο) κε πιήξσο ιεηαζκέλε επηθάλεηα 
ρσξίο εμνγθψκαηα. Απηφ επηηπγράλεηαη απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζίζκαηνο, ν νπνίνο 
πξαγκαηνπνηείηαη εμ' νινθιήξνπ κε ηελ βνήζεηα θαινππηνχ. ην εζσηεξηθφ ηνπ θαζίζκαηνο ελζσκαηψλεηαη 
πιαίζην απφ αηζάιη πνπ ην θαζηζηά ζπκπαγέο θαη  ηνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζηαζεξφηεηα κε αληνρή ζηηο 
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηνλ ρξφλν κε ζπλέπεηα ηελ απνθπγή θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ ζθειεηνχ. 

Σν παγθάθη είλαη πδξφθνβν κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη ζηεγλφ θαη κεηά ηελ επαθή κε ην λεξφ. ηέθεηαη 
ειεχζεξα ζην έδαθνο ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ηξφπνο πάθησζεο ή βηδψκαηνο. 

Σν βάξνο ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 280 θαη 330kgr. 

Γεληθέο δηαζηάζεηο: Ύςνο:0.45κ, Μήθνο:1.80κ θαη Πιάηνο: 0,60κ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) θαη ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ εξγαζία 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): επηαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 700.00€ 

 

Άξζξν A.T. 31: 

(ΟΓΟΒ-29.2.2) 

Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από 
ζθπξόδεκα C12/15 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2531) 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 30/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 
θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο 
θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 
ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

• ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 
απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο 
θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, 
πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  

• ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 
θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

• ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο 

• ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,  

• ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

• ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

• νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

• νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 
θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη 
πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

• ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

• νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 
10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

• ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 
αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε 
κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο 
ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο 
μπινηχπσλ. 

Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ 
θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη 
απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ 
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε 
ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν 
θαηαζθεπήο: 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 31/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο 
έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, 
ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε 
ρξήζε ζθπξνδέκαηνο C12/15. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): νγδφληα δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 82.00€ 

 

Άξζξν A.T. 32: 

(ΟΓΟΒ-30.3) 

Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 7018) 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ζηδεξνχ νπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ ππαίζξησλ θαη ππφγεησλ έξγσλ (ζεξάγγσλ ππφγεηαο 
εθζθαθήο, θξεάησλ εθθαπληζκνχ, θξεάησλ ζεκειίσζεο γεθπξψλ θιπ), ηελ θνπή, ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ επηκειή 
θαη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ (αλσδνκή, ζεκέιηα, πάζζαινη νπνηνπδήπνηε 
ηχπνπ, κε παξνπζία ή ρσξίο παξνπζία λεξνχ θιπ.), πνπ ζα γίλεη κφλν κεηά ηελ παξαιαβή ησλ μπινηχπσλ απφ 
ηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ., ηηο δηαηάμεηο ηεο Σερληθήο Μειέηεο (θαηεγνξία ράιπβα, δηάκεηξνη, 
δηαζηάζεηο θαη κνξθή) θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο. 

ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη, πέξαλ ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο ηνπ νπιηζκνχ, αλεγκέλα ε δαπάλε ηεο ζχλδεζεο 
ησλ ξάβδσλ ζηδεξνχ νπιηζκνχ, πνπ ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν ζηεξεφ ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ κε ζχξκα Νν 5 ή κεγαιχηεξνπ πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε γηα ηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο, ε 
δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο απνζηαηψλ, αξκνθιεηδψλ ή άιινπ είδνπο εγθεθξηκέλσλ ελψζεσλ θαζψο 
θαη ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο, αλάξηεζεο θαη αγθχξσζήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην επίπεδν εξγαζίαο, ε 
δαπάλε ησλ απαηηνχκελσλ ηθξησκάησλ θαη νπνησλδήπνηε αλπςσηηθψλ κέζσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηηο 
ελψζεηο κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηζρχεη ην DIN 4099 ζε ζπζρεηηζκφ κε ην DIN 1045. Δπίζεο ζηηο ηηκέο 
πεξηιακβάλνληαη ηα αλαγθαία ππνζηεξίγκαηα (θαβίιηεο), εηδηθά ηεκάρηα αλάξηεζεο, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ, ε 
νπνηαδήπνηε απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη 
θάζε άιιε δαπάλε γηα πιήξσο ηειεησκέλε εξγαζία θαζψο θαη ε δαπάλε απνζηνιήο θαη δνθηκψλ δνθηκίσλ 
ζηδήξνπ ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα, φπσο νξίδεηαη ζηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο νπιηζκψλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ή, αλ δελ ππάξρνπλ, κε 
βάζε ηνπο πίλαθεο, πνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη 
ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο [νη πίλαθεο ζα έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο, ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο θαη ηα κήθε επηθάιπςεο 
(πνπ ζα είλαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα), ηα βάξε αλά κ.κ. θαη αλά δηάκεηξν - ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο 
πίλαθεο βαξψλ ησλ Γεξκαληθψλ Καλνληζκψλ -, ηα κήθε ησλ ζηδεξψλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά θαη νιηθά βάξε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ νπιηζκψλ θιπ]. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νπιηζκψλ ζην έξγν ζα ειεγρζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ε 
παξαιαβή ηνπο ζα γίλεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ 
νη πίλαθεο ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία. Οη παξαπάλσ ζεσξεκέλνη πίλαθεο ησλ 
ηνπνζεηεκέλσλ νπιηζκψλ κε ηα βάξε ηνπο, απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα 
πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 1.05€ 

 

Άξζξν A.T. 33: 

(ΤΓΡ 10.17 ) 

Δθαξκνγή πδξνβνιήο πςειήο πηέζεσο επί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6370) 

Τδξνβνιή επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πςειήο πίεζεο (ηνπιάρηζηνλ 500 bar) γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπο απφ 

παιηέο επηζηξψζεηο, εμαλζήκαηα αιάησλ, ελαλζξαθσκέλν ζθπξφδεκα, ζαζξά πιηθά ιφγσ 

απνιέπηζεο/απνθινίσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ιφγσ δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ θ.ι.π. θαη ηελ απνθάιπςε ηνπ 

ππάξρνληνο νπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λε εθηειεζζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε επεκβάζεηο δνκηθήο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ιεηηνπξγία θαη απνκάθξπλζε  ηνπ εμνπιηζκνχ 

πδξνβνιήο (ζπκπηεζηήο, ζσιελψζεηο αθξνθχζηα, βπηία λεξνχ θιπ), ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε 

ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εθνδηακέλν κε πξνζηαηεπηηθέο 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 32/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ζηνιέο πιήξνπο θάιπςεο θαη θξάλνο πιήξνπο θεθαιήο, ε αλάισζε λεξνχ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη 

δηάζεζεο ησλ απνλέξσλ ηεο πδξνβνιήο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 3.50€ 

 

Άξζξν A.T. 34: 

(ΥΡΑΣΔΚ 10Ν) 

ηδεξνί νπιηζκνί γηά ηελ θαηαζθεπή  καλδπώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3877) 

ηδεξνί νπιηζµνί γηά ηελ θαηαζθεπή µαλδπώλ ζθπξνδέµαηνο γξακκηθώλ ζηνηρείωλ, θπθιηθήο δηαηνκήο 

(ράιπβαο B500C (S500s), B500A ) ζπγθνιιήζηκνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 1422-2 / 

1423-3 : 2006 θαη ηνπ λένπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ νπιηζκνχ θπξνδέκαηνο ΚΣΥ 2008, θάζε 

δηακέηξνπ, έηνηµνη θαη ηνπνζεηεµέλνη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηκεκάησλ ηνπο επί ζηνηρείσλ απφ νπιηζµέλν 

ζθπξφδεµα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

14-01-03-01   "Γηάηξεζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο απνθνπή ηνπ ππάξρνληνο νπιηζκνχ", 

14-01-11-00   "Αγθχξσζε λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζε πθηζηάκελα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα", 

14-01-12-01   "Σνπνζέηεζε βιήηξσλ ζε ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα", 

ηελ ηηκή κνλάδνο εθηφο απφ ηε πξνκήζεηα, θνπή, θαηεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνληαη: 

Πξνζσξηλή ππνζηχισζε ηνπ θνξέα εθαηέξσζελ ηνπ θάζε ζηνηρείνπ πνπ ζα εληζρπζεί. 

Σξππήµαηα, ραληξψµαηα, δηάλνημεαλνηγκάησλ γηα ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη εηδηθή δηαµφξθσζε, 

αγθπξψζεηο µε ξεηίλεο ζην παιαηφ ζθπξφδεµα, ηα βιήηξα, ηα αγθχξηα, νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο νπιηζµνχ µε ηα 

θαηάιιεια ειεθηξφδηα ζχµθσλα µε ηε ζηαηηθή µειέηε. 

Ζ πξνµήζεηα ηνπ ζχξµαηνο πξφζδεζεο θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ µε ζχξµα θαη 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή κειέηε 

Ζ πξνµήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξµνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2) 

Οη πιάγηεο µεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζµνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο, απνζηάηεο) θαη εηδηθψλ ηεµαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ 

ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθάιπςεο ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ EN-206-1 (εξγαζία θαη πιηθά) 

Οη θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο 

Σα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα θαη αλπςσηηθά κέζα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  θαη νη 

ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ. 

Ζ απνµείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζµνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία θαζψο θαη ε πξφζζεηε εξγαζία, 

εμνπιηζκφο θαη κηθξννπιηθά πνπ απαηηνχληαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ. 

Κάζε ηδηνκνξθία ηνπηθά ή ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο εληφο ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε.  

Κάζε κίθξνεξγαζία ή δαπάλε έζησ θαη κε ξεηά θαηαλνκαδφκελε αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

θαηαζθεπή. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ θαη έλα ιεπηφ 

 (Αξηζκεηηθψο): 4.01€ 

 

Άξζξν A.T. 35: 

(ΥΡΑΣΔΚ 14.Ν) 

Μαλδύαο εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο Cs 25/30 νηνπδήπνηε   
πάρνπο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3240) 

Μαλδχαο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο Cs 25/30 νηνπδήπνηε     πάρνπο 

Μαλδχαο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο CEM II/A-M θαηεγνξίαο Cs 25/30 νηνπδήπνηε πάρνπο επί θαηαθνξχθσλ 

ή νξηδνληίσλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, εθηνμεπφκελν 

κε ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο "μεξάο αλακείμεσο θαη κεηαθνξάο" ηνπ κείγκαηνο κε πξνζζήθε λεξνχ ζην 

αθξνθχζην, σο αδξαλέο ρξεζηκνπνηείηαη άκκνο θνληνδεκάησλ θαη ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 33/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

δηακέηξνπ θφθθνπ. Οη αλαινγίεο ησλ πιηθψλ ζα θαζνξίδνληαη απφ κειέηε ζπλζέζεσο ε νπνία ζα είλαη ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΣΔΠ 14-01-14-00 "Δληζρχζεηο – απνθαηαζηάζεηο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε καλδχα εθηνμεπφκελνπ 

ζθπξνδέκαηνο Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο" θαη ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ην ΚΣ-16, ηε ζηαηηθή 

κειέηε θαη λα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αθφκε : 

 Ο έιεγρνο δηάβξσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: κέηξεζε pH 
ζθπξνδέκαηνο (Concrete Ph Hydrion Test ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ), κεηξήζεηο εκηδπλακηθνχ έηζη ψζηε λα 
θαζνξηζηνχλ νη πεξηνρέο (ελεξγήο δηάβξσζεο, άξρνπζαο αλφδνπ).  

 Πξνζσξηλή ππνζηχισζε ηνπ θνξέα εθαηέξσζελ ηνπ θάζε ζηνηρείνπ πνπ ζα εληζρπζεί. 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πεηαζκάησλ αζθαιείαο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε δαπέδνπ εξγαζίαο, ηα απαηηνχκελα αλπςσηηθά κέζα θαη ησλ "νδεγψλ" ψζηε λα είλαη 
εμαζθαιηζκέλε ε επίηεπμε ηνπ πξνδηαγεγξακκέλνπ πάρνπο ηνπ καλδχα. 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ηειάξσλ γχξσ απφ ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο γηα ηε παξεκπφδηζε ηνπ 
αλαθινχκελνπ πιηθνχ ζε άιιεο επηθάλεηεο (δάπεδν, πιάθα, παξαθείκελνη ηνίρνη, παινζηάζηα θ.ι.π) πνπ 
δελ επελδχνληαη.   

 Καζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο κε ακκνβνιή ή πδξνβνιή πςειήο πίεζεο 400 † 500 θαη παξνρή 
κεγαιχηεξε απφ 17 l/min  γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπο απφ παιηέο επηζηξψζεηο, εμαλζήκαηα αιάησλ, 
ελαλζξαθσκέλν ζθπξφδεκα, ζαζξά πιηθά ιφγσ απνιέπηζεο/απνθινίσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη θαη ηελ 
απνμείδσζε ηνπ εθηεζεηκέλνπ ππάξρνληνο νπιηζκνχ ζε επίπεδν Sa 2 ´ ιφγσ δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ, 
πξνθεηκέλνπ λε εθηειεζζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε επεκβάζεηο δνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-01-01-01 "Καζαξηζκφο επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο 
απφ απνζαζξψζεηο ή μέλα πιηθά". 

 Δθηξάρπλζε ηεο επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο ζε βάζνο 5 mm θ.ι.π. θαη ηελ απνθάιπςε ηνπ ππάξρνληνο 
νπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λε εθηειεζζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε επεκβάζεηο δνκηθήο 
απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-01-01-02 "Πξνεηνηκαζία 
επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο γηα επεκβάζεηο επηζθεπψλ - εληζρχζεσλ". 

 Ζ εθαξκνγή ηζηκεληνθνληάκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ, πνπ δξα σο αλαζηνιέαο δηάβξσζεο θαη παξάιιεια 
σο βειηησηηθφ πξφζθπζεο (ηχπνπ MAPEI Mapefer 1k ή ηζνδχλακνπ) επί ηνπ εθηεζεηκέλνπ νπιηζκνχ κε 
πηλέιν. Σν πιηθφ πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην EN 1504-9 (“Πξντφληα θαη 
ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα: Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο 
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Γεληθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ”) θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 1504-7 (“Πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο 
ηνπ νπιηζκνχ”). 

 Δθαξκνγή αλαζηνιέα δηάβξσζεο δηα εκπνηηζκνχ ζηηο πεξηνρέο ελεξγήο δηάβξσζεο θαη άξρνπζαο 
αλφδνπ Σν πιηθφ πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην EN 1504-9 (“Πξντφληα θαη 
ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα: Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο 
πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Γεληθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ”) θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 1504-7 (“Πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο 
ηνπ νπιηζκνχ”). Δπηπιένλ λα παξέρεη δηπιή δξάζε πξνζηαζίαο, ηφζν ηεο θαζφδνπ (Αξρή 9) φζν θαη ηεο 
αλφδνπ (Αξρή 11 (κέζνδνο 11.3)) ηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ 

 Ζ κειέηε ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο.¨ 

 Γηαβξνρή ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο κε άθζνλν λεξφ ππφ πίεζε θαη δηαβξνρή ηεο κέρξη ηελ εθηφμεπζε. 

 πληήξεζε - δηαβξνρή ηνπ καλδχα  ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ: 01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο" 

 Κάζε κηθξνεξγαζία ή δαπάλε έζησ θαη κε ξεηά θαηαλνκαδφκελε αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε θαηαζθεπή 

 Όια ηα πην πάλσ πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο επίβιεςεο. 

 Όια ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά, θαζψο θαη ε εηζθφκηζε ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ εάλ 
απαηηείηαη. Οη θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο.     

 Κάζε ηδηνκνξθία ηνπηθά ή ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο εληφο ηνπ έξγνπ (ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, ζηάζκε 
απφ ην έδαθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

 Σν ζθπξφδεκα απνθαηάζηαζεο ηεο αξρηθήο δηαηνκήο (πιήξσζεο ηνπ φγθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηα ζαζξά 
πιηθά πνπ ζα απνκαθξπλζνχλ κε ηελ πδξνβνιή). 

 Οη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε ζπκκνξθψζεσλ  
Οη έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη θαη ε δαπάλε ηνπο είλαη αλνηγκέλε ζηελ ηηκε ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη: 

 Λήςε ηξηψλ θπιηλδξηθψλ δνθηκίσλ ηνπ κίγκαηνο ηνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζξαχζε ζε 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΤΓ εξγαζηήξην. 

 Λήςε ελφο δνθηκίνπ δηαζηάζεσλ 100x40x20 mm γηα ηελ κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 34/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 Γηεξεχλεζε ηεο νκνηνκνξθίαο αληνρήο κέζσ ηαρχηεηαο ππεξήρσλ κε standard deviation < 800 m/sec θαη 
ηαρχηεηαο > 3000 m/sec. 

 Έιεγρνο πξφζθπζεο ηνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο ζχκθσλα κε ην 
ΔΝ 1542 κε ειάρηζηε ηηκή 1,70 ΜPa. 

 Δμφιθεπζε ήινπ πξηλ θαη κεηά απφ 20 εκέξεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε 
πνζφηεηα κηα κέηξεζε  αλά 20 m2. 

Πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηψλ πνπ ζα ιεθζνχλ ηα δνθίκηα.Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) 

πιήξνπο θαηαζθεπήο καλδχα, κε βάζε ηελ ζεσξεηηθή δηαηνκή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε.  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Δληαθφζηα πελήληα 

 (Αξηζκεηηθψο): 950.00€ 

 

Άξζξν A.T. 36: 

(ΟΓΟΒ-92.3) 

Αγθπξώζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνύ εληόο πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ από 
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, βιήηξα από ξάβδνπο Φ14 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 7025) 

Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ/κειψλ θαηαζθεπψλ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

• Ζ δηάηξεζε νπήο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απηήο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα λα ππάξμεη ην απαξαίηεην δηάθελν γηα ηελ 
επνμεηδηθή θφιια ή θνλίακα. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε ε δηάκεηξνο ηεο νπήο ζα είλαη Dβιεηξ. 
+ 4,0 mm. Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο (βιήηξα) ην βάζνο ηεο νπήο ζα είλαη 10 xDβιεηξ., εθηφο εάλ 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

• Ζ εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε „λα 
βξίζθεη‟ ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 

• Ζ πξνζσξηλή ζθξάγηζε πξνζηαζίαο ησλ νπψλ κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη νπιηζκνχ. 

• Ο επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νπήο ακέζσο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ νπιηζκνχ: 

- κε πεπηεζκέλν αέξα, αλ πξφθεηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε 

- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα πάθησζεο. 

• Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (ξεηίλεο ή θνληάκαηνο), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο απηνχ θαη ε εηζαγσγή επαξθνχο πνζφηεηαο εληφο ηεο νπήο. 

• ηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο βιήηξσλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ή ζε νξνθέο, γηα λα απνθεπρζεί ε εθξνή ηνπ 
ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θφιιεο ή θνληάκαηα πςεινχ ημψδνπο θαηάιιεια γηα εξγαζία πξνο ηα 
πάλσ (overhead). Απαγνξεχεηαη λα επαιείθεηαη ην βιήηξν κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 
ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη πνιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ 
ζπλδέζκνπ θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

• Ζ δηεμαγσγή πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

- νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα βιήηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη φηη ην 
πξνεμέρνλ ηκήκα είλαη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κήθνπο 

- δνθηκή κε ην ρέξη ηεο αθακςίαο φισλ ησλ βιήηξσλ, κεηά απφ παξέιεπζε 29h εάλ εθαξκνζζεί επνμεηδηθφ 
ζπγθνιιεηηθφ ή 7 εκεξψλ εάλ έρεη εθαξκνζζεί θνλίακα 

- δνθηκή πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ζε πνζνζηφ 1% ησλ βιήηξσλ: κε πιεπξηθέο θξνχζεηο θάκπηνληαη ηα 
πξνεμέρνληα ηκήκαηα θαηά 45° θαη ειέγρεηαη εάλ αζηνρήζεη ην ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ (εάλ ε δνθηκή είλαη 
επηηπρήο ηα βιήηξα δελ επαλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε). 

Δαλ δηαπηζησζνχλ κή ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, ζα απνθαζίζηαληαη κε δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ζα 
θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. Οζα βιήηξα αζηνρνχλ δελ ζα επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη νη ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ζηδήξνπ νπιηζκνχ πνηφηεηαο Β500C απφ ηνλ νπνίν ζα δηακνξθσζνχλ ηα 
βιήηξα. Σν βάξνο απηνχ ζα επηκεηξεζεί καδί κε ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ ησλ ζθπξνδεκάησλ (ζα ζπκπεξηιεθζεί 
ζηνπο πίλαθεο νπιηζκψλ). 

Σηκή αλά ηεκάρην βιήηξνπ ηνπνζεηεκέλνπ θαη απνδεθηνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (ηεκ.). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 5.90€ 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 35/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

Άξζξν A.T. 37: 

(ΟΗΚ22.35) 

Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε ιηζνδνκή 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2267) 

Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε ιηζνδνκή πάρνπο έσο 0,65 m, κε ή ρσξίο επίρξίζκα, επηθαλείαο 0,05 - 0,10 m2, κε 
νπνηνδήπνηε κέζν. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ 
παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ 
ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο „22. Καζαηξέζεηο‟, απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο 
πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 
απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην 
νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε 
δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 3.50€ 

 

Άξζξν A.T. 38: 

(ΟΓΟ-79) 

ύλδεζε ζσιήλα εηζπίεζεο ελέκαηνο ζηηο νπέο ηζηκεληελέζεσλ θαη 
ζθξάγηζε κε κε ζπξξηθλνύκελν θνλίακα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 7031) 

χλδεζε ηνπ αθξνθπζίνπ ηνπ ζσιήλα ηεο ζπζθεπήο εηζπίεζεο ηνπ ελέκαηνο ζηελ θεθαιή ηεο νπήο 
ηζηκεληέλεζεο, πιήξεο πξνεηνηκαζία γηα ηελ έλαξμε ηεο εηζπίεζεο ππφ νπνηαζδήπνηε πίεζε, ζε νπνηαδήπνηε 
ζέζε εθηέιεζεο, θαη ζθξάγηζε ησλ νπψλ κε κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ηαρείαο ζθιήξπλζεο), ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 12-07-02-00. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ηα κέζα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο εηζπίεζεο ηνπ ελέκαηνο. 

Σηκή αλά ηεκάρην νπήο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 15.80€ 

 

Άξζξν A.T. 39: 

(ΟΓΟ-82.2) 

Παξαζθεπή θαη εηζπίεζε ηζηκεληελέκαηνο, πίεζε ελέκαηνο από 0,7 έσο 3,0 
ΜΡa 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 7024) 

Παξαζθεπή θαη εηζπίεζε ηζηκεληελέκαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο νπέο, ππφ νπνηεζδήπνηε ηνπηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. 
παξνπζία λεξνχ θιπ), κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνεηνηκαζηψλ ζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 12-07-02-00.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε εηζθφκηζε-απνθφκηζεθαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ εθηέιεζεο ησλ ηζηκεληελέζεσλ (δνζηκέηξεζεο 
πιηθψλ, αλάκημεο, απνζήθεπζεο, εηζπίεζεο, αλαθχθισζεο θιπ), 

• ε απαζρφιεζε ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, 

• ε πξνκήεηα θαη πξνζθφκηζε λεξνχ, 

• νη θαζπζηεξήζεηο θαη ζηαιίεο απφ νπνηνδήπνηε έθηαθην γεγνλφο (θαηαπηψζεηο, βιάβεο, αηπρήκαηα θιπ), 

• ε εθηέιεζε ειέγρσλ, κεηξήζεσλ θαη δνθηκψλ. 

Σηκή αλά ηφλν μεξνχ βάξνπο (ton), φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ηα νπνία πιελ ηνπ λεξνχ πιεξψλνληαη 
ηδηαίηεξα, ζε επηηπρψο εηζπηεζζέλ έλεκα ζε νπέο ηζηκεληελέζεσλ ή εξεπλεηηθέο νπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ηπρφλ απσιεηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ζπλζέζεσο. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 36/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα ελελήληα ελληά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 399.00€ 

 

Άξζξν A.T. 40: 

(ΟΓΟ^-81.1) 

Σζηκέλην ηζηκεληελέζεσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 7107.1) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο ησλ πιηθψλ παξαζθεπήο ηνπ ελέκαηνο ηζηκεληελέζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 12-07-02-00. 

ηηο επηκέξνπο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

• ε απνζήθεπζε θαη ε δηαλνκή ηνπο ζηηο ζέζεηο παξαγσγήο ησλ ελεκάησλ. 

Σηκή αλά ηφλν (ton) θαζαξνχ βάξνπο. 

Πιεξσκή αλά ηφλν ηζηκέληνπ ηχπνπ CEMI θαηά EΛOT ΔΝ 197-1, πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε επηηπρψο εηζπηεζζέλ 
έλεκα ζε νπέο ηζηκεληελέζεσλ ή εξεπλεηηθέο νπέο, ζπκπεξη-ιακβαλνκέλσλ ηπρφλ απσιεηψλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο. 

Σν ηζηκέλην ζα πξνζθνκίδεηαη επί ηφπνπ είηε ρχδελ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηίζεληαη θαηάιιεια silos, είηε 
εληφο ραξηνζάθσλ θαη ζα πξνζηαηεχεηαη έλαληη ηεο πγξαζίαο, 

Παξηίδεο ηζηκέληνπ πνπ εκθαλίδνπλ θξνθίδσζε δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ελελήληα ελληά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 99.00€ 

 

Άξζξν A.T. 41: 

(ΟΓΟ-81.4) 

Άκκνο ηζηκεληελέζεσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 7107.1) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο ησλ πιηθψλ παξαζθεπήο ηνπ ελέκαηνο ηζηκεληελέζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 12-07-02-00. 

ηηο επηκέξνπο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

• ε απνζήθεπζε θαη ε δηαλνκή ηνπο ζηηο ζέζεηο παξαγσγήο ησλ ελεκάησλ. 

Σηκή αλά ηφλν (ton) θαζαξνχ βάξνπο. 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ άκκνπ θαζαξήο, πιήξσο απαιιαγκέλεο απφ ξππαληέο, δηεξρφκελεο θαηά 100% απφ 
θφζθηλν βξνρίδαο 2,5 mm (θφζθηλν no 8 θαηα ASTM). 

Πιεξσκή αλά ηφλν άκκνπ, κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ θαη εμήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 12.60€ 

 

Άξζξν A.T. 42: 

(ΟΓΟ-81.5) 

Δπηηαρπληέο ζθιήξπλζεο ηζηκεληελέκαηνο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 7107.1) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο ησλ πιηθψλ παξαζθεπήο ηνπ ελέκαηνο ηζηκεληελέζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 12-07-02-00. 

ηηο επηκέξνπο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

• ε απνζήθεπζε θαη ε δηαλνκή ηνπο ζηηο ζέζεηο παξαγσγήο ησλ ελεκάησλ. 

Σηκή αλά ηφλν (ton) θαζαξνχ βάξνπο. 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ επηηαρπληή ζθιήξπλζεο ελέκαηνο, απνηεινχκελνπ, ελδεηθηηθά, απφ ζπζηαηηθά κε βάζε ην 
ππξηηηθφ λάηξην (πδξχαινο, sodiumsilicate), γηα ηελ δειαηηλνπνίεζε ηνπ πνιηνχ ζηνλ εθάζηνηε επηζπκεηφ βαζκφ 
(gelsettime). Ζ πξνζζήθε ζα γίλεηαη ζην αλάκηγκα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαη 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απνδεθηψλ δνθηκψλ εθαξκνγήο. 

Πιεξσκή αλά ηφλν επηηαρπληνχ ζθιήξπλζεο, κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 37/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ρίιηα πεληαθφζηα νγδφληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 1580.00€ 

 

Άξζξν A.T. 43: 

(ΥΡΟΓΟ Β51Ν) 

Κξάζπεδα από πέηξα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2921) 

Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε θξαζπέδσλ απφ ιεπθή πέηξα ηχπνπ Άξηαο, δηαηνκήο 0.15Υ0.30 κ. κε απφηκεζε, 
πξνο θαηαζθεπή θξαζπέδσλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πιηθψλ  ηεο βάζεο έδξαζεο, ε δαπάλε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο 
ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,45 κ. κε 
πειεθεηή επηθάλεηα, ε δαπάλε ηέιεηαο ζηεξέσζεο ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ελφο ζπλερνχο 
πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10Υ0,20κ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 8/10, ε δαπάλε εγθηβσηηζκνχ ηνπο, ε δαπάλε 
αξκνινγήκαηνο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3 άκκνπ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε 
εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηε βάζε έδξαζήο ηνπ. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 25.00€ 

 

 

3ε ΟΜΑΓΑ: ΣΟΙΥΟΙΠΟΙΙΔ,ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ,ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 

 

Άξζξν A.T. 44: 

(ΟΗΚ46.01.02) 

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm, 
πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4622.1) 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 „Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο‟, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν 
θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
771-1 „ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν „, κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη 
ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν 
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ 
θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ 
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ 

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ 
ζπκπεξηιαβάλεηαη: 

γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα, 
γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 

- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη 
κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm2, νη δε  δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 17.50€ 

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 38/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Άξζξν A.T. 45: 

(ΟΗΚ46.01.03) 

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm, 
πάρνπο 1 (κηάο) πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4623.1) 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 „Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο‟, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν 
θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
771-1 „ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν „, κε ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη 
ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν 
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ 
θνληάκαηνο ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο πνπ 
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ 

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ 
ζπκπεξηιαβάλεηαη: 

γ) ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα, 
γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 

- ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη 
κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 8,0 N/mm2, νη δε  δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηάληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 30.00€ 

 

Άξζξν A.T. 46: 

(ΟΗΚ49.01.01) 

Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, γξακκηθά δξνκηθώλ 
ηνίρσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213) 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε 
απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο 
ππνιείκκαηα πιηθψλ. 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη 
αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά 
ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 15.00€ 

 

Άξζξν A.T. 47: 

(ΟΗΚ49.01.02) 

Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, γξακκηθά κπαηηθώλ 
ηνίρσλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213) 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 39/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε 
απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο 
ππνιείκκαηα πιηθψλ. 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη 
αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά 
ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 17.50€ 

 

Άξζξν A.T. 48: 

(ΟΗΚ71.22) 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7122) 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, επί 
ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε 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. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη  πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν 
απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 

- Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 

- Σν παινπιεγκα ή ηλεο εληζρπζεο 

- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε 
επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 

- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ πεξηγξαθή ηνπο, ηα 
αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ 

- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

- Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ 
(κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ 
θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά). 

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 

- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 12.50€ 

 

Άξζξν A.T. 49: 

(ΟΗΚ78.05.02) 

Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 15 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809) 

Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, κε ζήκαλζε CE, γηα ηελ επέλδπζε 
ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιήλ ςεπδνξνθψλ, εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ ή κε (ν 
ηπρφλ ζθειεηφο ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο). 

πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 40/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ κηθξφηεξνπ απφ  0.72 m2, νη 
ηηκέο ησλ άξζξσλ 78.05.01.εσο 78.05.12 πξνζαπμάλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ θαη δέθα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 12.10€ 

 

Άξζξν A.T. 50: 

(ΟΗΚ78.51) 

Φεπδνξνθή επίπεδε δηαθνζκεηηθή, από ισξίδεο αινπκηλίνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809) 

Φεπδνξνθή επίπεδε δηαθνζκεηηθή, απφ ισξίδεο αινπκηλίνπ πιάηνπο 225 mm, πάρνπο 0,45 mm θαη κήθνπο έσο 
6,00 m πνπ ζηεξεψλνληαη ζε ππαξρνληα θιεηζηφ ή εκθαλή ζθειεηφ αλάξηεζεο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Ζ ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο 
επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο. 

β) Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε εκθαλή ζεκεία (αξκνί, πέξαο ςεπδνξνθήο θ.ιπ.), εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ 
πξνβακκέλε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ (πη, γσλία θ.ιπ.) 

γ) Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε έηνηκσλ ισξίδσλ απφ αλνδησκέλν αινπκίλην πάρνπο 0,45 mm, νηνπδήπνηε 
ζρεδίνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 45.00€ 

 

Άξζξν A.T. 51: 

(ΟΗΚ78.60) 

Ζρναπνξξνθεηηθέο ςεπδνξνθέο από δηάηξεηα ξαβδσηά 
ππξάληνραπεηάζκαηα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809) 

Ζρναπνξξνθεηηθέο ςεπδνξνθέο απφ δηάηξεηα ξαβδσηά ππξάληνρα πεηάζκαηα κε δηάηξεζε 15 - 20%, 
νηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη ρξψκαηνο, κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-02 „Ζρναπνξξνθεηηθέο ςεπδνξνθέο‟. 

Σν ζχζηεκα ηεο ερναπνξξνθεηηθήο ςεπδνξνθήο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζπλνδεπφκελε απφ πιήξε ηερληθφ θάθειιν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Ζ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ (πεξίπνπ 2,5 kg/m2) απφ γαιβαληζκέλεο ζηξαληδαξηζηέο 
δηαηνκέο, πνπ ζηεξεψλνληαη κέζσ κεηαιιηθψλ βπζκάησλ ζην ηνίρν, ή κέζσ αλαξηήζεσλ απφ ηελ ηελ νξνθή 

β) Ζ πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ζηνλ ζθειεηφ πιαθψλ απφ πεηξνβάκβαθα ππθλφηεηαο 50 kg/m3, πάρνπο 50 mm 

γ) Ζ ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ ερναπνξξνθεηηθψλ πεηαζκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ νγδφληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 180.00€ 

 

Άξζξν A.T. 52: 

(ΥΡΟΗΚ 46.01.02λ) 

Γηαδώκαηα (ζελάδ) νπιηζκέλνπ ζθπξόδεκαηνο C20/25 ζηέγεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 4603) 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάησλ (ζελάδ), κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 
κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαζηάζεσλ 0.57Υ0.20, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε 
απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο 
ππνιείκκαηα πιηθψλ. 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη 
αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά 
ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 41/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 25.00€ 

 

 

4ε ΟΜΑΓΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

 

Άξζξν A.T. 53: 

(ΖΛΜ ΓΑΠ.ΤΓΡ.1)  

 

Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP) πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, 

δηακέηξνπ Φ20  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

      Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP), πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, δηακέηξνπ Φ20 κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο, γσλίεο, ζηεξίγκαηα θιπ., πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ     

 (Αξηζκεηηθψο): 4,00€   

 

Άξζξν A.T. 54: 

(ΖΛΜ ΓΑΠ.ΤΓΡ.2) 

Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP) πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, 

δηακέηξνπ Φ25 

 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP), πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, δηακέηξνπ Φ25 κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο, γσλίεο, ζηεξίγκαηα θιπ., πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 5,50€    

 

Άξζξν A.T. 55: 

(ΖΛΜ ΓΑΠ.ΤΓΡ.3) 

Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP) πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, 

δηακέηξνπ Φ32  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

     Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP), πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, δηακέηξνπ Φ32 κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο, γσλίεο, ζηεξίγκαηα θιπ., πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΔΤΡΧ   

 (Αξηζκεηηθψο): 10,00€    

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 42/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Άξζξν A.T. 56: 

 (ΖΛΜ ΓΑΠ.ΤΓΡ.4 

) 

Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP) πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, 

δηακέηξνπ Φ40  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

      Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP), πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, δηακέηξνπ Φ40 κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο, γσλίεο, ζηεξίγκαηα θιπ., πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 13,00€    

 

Άξζξν A.T. 57: 

(ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.14.1.1)  

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από  ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 32 

mm / ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6621.1  100,00%  

 σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ 

κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα 

απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard 

DimensionRatio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη 

ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε 

εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelablelayer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε 

αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: MinimumRequiredStrength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 

40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ 

θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα 

γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο 

θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaablelayer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο 

ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ 

ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο 

απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (buttwelding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία 

ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 43/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν 

δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 

ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 2,80€    

  

Άξζξν A.T. 58: 

(ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.14.1.3)  

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από  ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 50 

mm / ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6621.1  100,00%  

     σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ 

κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα 

απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard 

DimensionRatio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη 

ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε 

εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelablelayer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε 

αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: MinimumRequiredStrength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 

40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ 

θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα 

γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο 

θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaablelayer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο 

ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ 

ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 44/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο 

απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (buttwelding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία 

ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν 

δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 

ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 4,00€    

 

Άξζξν A.T. 59: 

(ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.14.1.4)  

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από  ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 

mm / ΡΝ 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6621.1  100,00%  

      σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ 

κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα 

απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard 

DimensionRatio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη 

ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε 

εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelablelayer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε 

αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: MinimumRequiredStrength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 

40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ 

θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα 

γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο 

θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaablelayer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο 

ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 45/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ 

ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο 

απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (buttwelding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία 

ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν 

δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 

ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 4,60€   

 

Άξζξν A.T.60: 

(ΑΣΖΔ 8138.1.2)  

Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) νξεηράιθηλνοθνηλόο νξεηράιθηλνο θνηλόο 

νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) νξεηράιθηλνο κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο  θνηλφο νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 1/2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 8,97€ 

 

  

Άξζξν A.T. 61: 

(ΑΣΖΔ00Ν.ΖΜ.ΑΡ

Θ.32) 

Απηόκαην εμαεξηζηηθό δηθηύσλ Ύδξεπζεο, ηύπνπ πισηήξα δηακέηξνπ 

Ø1/2"  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Απηφκαην εμαεξηζηηθφ δηθηχσλ Ύδξεπζεο, ηχπνπ πισηήξα ,κε δηάηαμε απνρέηεπζεο, πίεζε απφ 0,1 έσο 8,5 atm 

πιήξσο ηνπνζεηεκέλν ζε ζσιήλα. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ. θαη ε εξγαζία 

πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 35,00€  

 

 

  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 46/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Άξζξν A.T. 62: 

(ΑΣΖΔ 8131.2.1)  

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε Σύπνπ 

γσληαθή Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία 

πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο Σχπνπ γσληαθή Γηακέηξνπ 1/2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 14,00€    

 

Άξζξν A.T. 63: 

(ΑΣΖΔ 8256.2.1)  

Θεξκνζίθσλαο ειεθηξηθόο Υσξεηηθόηεηαο 20 lt Ηζρύνο 2000 W  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 24  100,00%  

Θεξκνζίθσλαο ειεθηξηθφο θαηάιιεινο γηά πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 αηκνζθαηξψλ, εθνδηαζκέλνο κε φια ηα αλαγθαία 

φξγαλα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεσο φπσο θαη ηα αζθαιηηθά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο, δειαδή ζεξκνζίθσλαο κε ηα φξγαλά ηνπ θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θαη 

ζπλδέζεσο.Πεξηιακβάλνληαη νη ραιθνζσιήλεο θαη ηα ξαθφξ ζπλδέζεσο επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 

θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Υσξεηηθφηεηαο 20 lt Ηζρχνο 2000 W  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 153,24€   

 

Άξζξν A.T. 64: 

 (ΖΛΜ 
ΓΑΠ.ΤΓΡ.12)  

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ (PP) ηύπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm γηά 
δηάκεηξν αγσγνύ Φ20  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 40  100,00%  

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ (PP) ηχπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm, πιήξεο.Ζ κφλσζε πξνζδέλεηαη ζηελ 
επηθάλεηα ησλ ζσιελψζεσλ αλά 50 cm κήθνπο κε πεξηηχιημε απηνθφιιεηεο πιαζηηθήο ηαηλίαο πιάηνπο 5 cm θαη 
ζηεγαλνπνηήηαη ζε φινπο ηνπο αξκνχο κε ηελ ίδηα πιαζηηθή ηαηλία δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθώο): 3,50€   
 

 

Άξζξν A.T. 65: 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΤΓΡ.13  

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ (PP) ηύπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm γηά 
δηάκεηξν αγσγνύ Φ25  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 40  100,00%  

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ (PP) ηχπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm, πιήξεο.Ζ κφλσζε πξνζδέλεηαη ζηελ 
επηθάλεηα ησλ ζσιελψζεσλ αλά 50 cm κήθνπο κε πεξηηχιημε απηνθφιιεηεο πιαζηηθήο ηαηλίαο πιάηνπο 5 cm θαη 
ζηεγαλνπνηήηαη ζε φινπο ηνπο αξκνχο κε ηελ ίδηα πιαζηηθή ηαηλία δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ     



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 47/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 (Αξηζκεηηθώο): 5,00€   
 

 

Άξζξν A.T. 66: 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΤΓΡ.14  

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ (PP) ηύπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm γηά 
δηάκεηξν αγσγνύ Φ32  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 40  100,00%  

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ (PP) ηχπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm, πιήξεο.Ζ κφλσζε πξνζδέλεηαη ζηελ 
επηθάλεηα ησλ ζσιελψζεσλ αλά 50 cm κήθνπο κε πεξηηχιημε απηνθφιιεηεο πιαζηηθήο ηαηλίαο πιάηνπο 5 cm θαη 
ζηεγαλνπνηήηαη ζε φινπο ηνπο αξκνχο κε ηελ ίδηα πιαζηηθή ηαηλία δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο    
( 1 m )  Μέηξν  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 7,00€    
 

 

Άξζξν A.T. 67: 

ΑΣΖΔ Ν8106.1  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφ xεηξηζκνχ (θιεηζηκν κε 1/4 ηεο 

ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 25,00€    

 

Άξζξν A.T. 68: 

ΑΣΖΔ Ν8106.3  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 1 ins 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11 100,00%  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφ xεηξηζκνχ (θιεηζηκν κε 1/4 ηεο 

ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ     

 (Αξηζκεηηθψο): 32,00€    

 

Άξζξν A.T. 69: 

ΑΣΖΔ Ν8106.5  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 1 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφ xεηξηζκνχ (θιεηζηκν κε 1/4 ηεο 

ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 48/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 50,00€    

 

 

Άξζξν A.T. 70: 

ΑΣΖΔ Ν8106.6  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο    ΖΛΜ 11  100,00%  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφ xεηξηζκνχ (θιεηζηκν κε 1/4 ηεο 

ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 80,00€  

 

  

Άξζξν A.T. 71: 

ΑΣΖΔ 8125.1.1  

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε κε γισηίδα (θιαπέ) ζπλδενκέλε 

κε ζπείξσκα Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε θαηαθνξχθνπ ή νξηδφληηαο ηνπνζεηήζεσο, κε ιπφκελν πψκα γηά 

επηζεψξεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο, δειαδή βαιβίδα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο  

δηακέηξνπ 1/2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ  ΚΑΗ ΔΝΝΗΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 17,09€    

 

Άξζξν A.T. 72: 

ΑΣΖΔ 8037.1  

Ραθόξ ραιύβδηλν θσληθό γαιβαληζκέλν Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 6  100,00%  

Ραθφξ ραιχβδηλν θσληθφ γαιβαληζκέλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν ζε εγθαηάζηαζε πδξεχζεσο. πκπεξηιακβάλνληαη 

ηα πιηθά ζπλδέζεσο  δηακέηξνπ 1/2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 8,91€    

 

Άξζξν A.T. 73: 

ΑΣΖΔ 8037.3  

Ραθόξ ραιύβδηλν θσληθό γαιβαληζκέλν Γηακέηξνπ 1 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 6  100,00%  

Ραθφξ ραιχβδηλν θσληθφ γαιβαληζκέλν πιήξσο ηνπνζεηεκέλν ζε εγθαηάζηαζε πδξεχζεσο. πκπεξηιακβάλνληαη 

ηα πιηθά ζπλδέζεσο  δηακέηξνπ 1 ins 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 49/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΧΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 12,35€    

 

Άξζξν A.T. 74: 

ΑΣΖΔ 8141.2.2  

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, νξεηράιθηλνο, 

επηρξσκησκέλνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα - Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 13  100,00%  

 Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή αλακηθηήξαο θαη 

κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  ηνπνζεηεκέλνο ζε 

ληπηήξα - Γηακέηξνπ 1/2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): 

(Αξηζκεηηθψο):  

ΔΞΖΝΣΑ  ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ 

60,62€  

  

 

Άξζξν A.T. 75: 

ΑΣΖΔ Ν8068.1.3  

Φξεάηην δηθηύσλ ύδξεπζεο βάζνο έσο 0,50 m δηαζηάζ. 30cm X 30cm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Φξεάηην δηθηχσλ χδξεπζεο , δει. εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg 

ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη 

ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ 

πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 150,00€    

 

Άξζξν A.T. 76: 

ΑΣΖΔ Ν8068.1.4  

Φξεάηην δηθηύσλ ύδξεπζεο βάζνο έσο 0,50 m δηαζηάζ. 50cm X 50cm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Φξεάηην δηθηχσλ χδξεπζεο , δει. εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg 

ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη 

ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ 

πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 220,00€    

 

Άξζξν A.T. 77: 

ΑΣΖΔ Ν8103.92.3  

Φξεάηην- Μεηξεηήο λεξνύ πνπ πεξηιακβάλεη.  Α) Φξεάηην δηαζη. 30 Υ 30 

Υ 40 cm κε θάιπκκα. β) Μεηξεηή  λεξνύ  γ) θαηξηθή βαιβίδα 

απνκόλσζεο  δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ,πιήξεο. Ολ. Γηακέηξνπ Φ2 

ins 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 50/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Φξεάηην- Μεηξεηήο λεξνχ πνπ πεξηιακβάλεη.  Α) Φξεάηην δηαζη. 30 Υ 30 Υ 40 cm κε θάιπκκα. β) Μεηξεηή  λεξνχ  

γ) θαηξηθή βαιβίδα απνκφλσζεο  δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ,πιήξεο. Οπσο ζηελ  πεξηγξαθή θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη,δει. πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε,πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία θαηαζθεπήο θαη 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν,δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 160,00€  

 

 

  

Άξζξν A.T. 78: 

ΑΣΖΔ 8608.1.4  

Φίιηξν λεξνύ ή αηκνύ Κνριησηό Γηακέηξνπ 1 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ απφ ρπηνζίδεξν, κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Κνριησηφ 

Γηακέηξνπ 1 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 30,00€    

 

Άξζξν A.T. 79: 

ΑΣΖΔ 8608.1.6  

Φίιηξν λεξνύ ή αηκνύ Κνριησηό Γηακέηξνπ 1 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ απφ ρπηνζίδεξν, κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Κνριησηφ 

Γηακέηξνπ 1 1/2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€    

 

Άξζξν A.T. 80: 

ΑΣΖΔ 8103.5  

Πισηήξαο πδαηαπνζήθεο (θινηέξ) Γηακέηξνπ 2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

Πισηήξαο πδαηαπνζήθεο (θινηέξ) κε ηνλ κνριφ (βέξγαο) ηεο θνχζθαο θαη ηεο βαιβίδαο, φισλ απφ νξείραιθν 

θαη ησλ κηθξνυιηθψλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε θχζεσο εξγαζίαο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ξπζκίζεσο  Γηακέηξνπ 2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 160,00€  

 

  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 51/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

Άξζξν A.T. 81: 

ΑΣΖΔ Ν8043.1.2  

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm 

δηακέηξνπ Φ 40 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε κε 

ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 6,00€    

 

Άξζξν A.T. 82: 

ΑΣΖΔ Ν8043.1.3  

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm 

δηακέηξνπ Φ 50 mm  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε κε 

ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ     

 (Αξηζκεηηθψο): 8,00€    

 

Άξζξν A.T. 83: 

ΑΣΖΔ Ν8043.1.5  

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm 

δηακέηξνπ Φ 75 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε κε 

ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΧΓΔΚΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 12,00€    

 

Άξζξν A.T. 84: 

ΑΣΖΔ Ν8043.1.7  

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm 

δηακέηξνπ Φ 100 mm  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 52/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε κε 

ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 17,00€    

 

Άξζξν A.T.85: 

ΑΣΖΔ Ν8043.1.9  

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm 

δηακέηξνπ Φ 125 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε κε 

ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ     

 (Αξηζκεηηθψο): 22,00€    

 

Άξζξν A.T. 86: 

ΑΣΖΔ Ν8043.1.11  

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm 

δηακέηξνπ Φ 150 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε κε 

ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 30,00€    

 

Άξζξν A.T. 87: 

ΑΣΖΔ Ν8043.1.12  

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 6 atm 

δηακέηξνπ Φ 200 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

      Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε 

κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 53/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 65,00€  

 

  

Άξζξν A.T. 88: 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.1  

ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα xσξίο θόθηξα δηακέηξνπ Φ 50 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα xσξίο θφθηξα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη 

ηε δηάλνημε νπψλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 70,00€    

 

Άξζξν A.T. 89: 

ΑΣΖΔ 00Ν.ΗΦ.70  

ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα xσξίο θόθηξα δηακέηξνπ Φ 70 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα xσξίο θφθηξα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη 

ηε δηάλνημε νπψλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 85,00€    

 

Άξζξν A.T. 90: 

ΑΣΖΔ 00Ν.ΗΦ.100  

ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα xσξίο θόθηξα δηακέηξνπ Φ 100 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα xσξίο θφθηξα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη 

ηε δηάλνημε νπψλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 110,00€    

 

Άξζξν A.T. 91: 

ΑΣΖΔ Ν8054.5  

Πώκα (ηάπα) θαζαξηζκνύ πιαζηηθό δηακέηξνπ Φ 100 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

      Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ ,πιήξσο ηνπνζεηεκέλν    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 54/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 35,00€    

 

Άξζξν A.T.92: 

ΑΣΖΔ Ν8130.3  

Πιαζηηθή θεθαιή ζσιήλα αεξηζκνύ (θαπέιιν) δηακέηξνπ Φ 100 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθή θεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιιν) ,πιήξσο ηνπνζεηεκέλε    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 25,00€    

 

Άξζξν A.T. 93: 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΜΔΣ.ΖΜ.5  

Φξεάηην αθαζάξησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνύ 

θαιύκκαηνο Γηαζηάζεσλ 30cm X 30cm θαη βάζνο έσο 0,50 m  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 10  100,00%  

Φξεάηην αθαζάξησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο 

γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε 

νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ 

ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ ζσιήλα PVC Φ 100 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχγηά 

δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη 

ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ 

πιηθψλ. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηνπ θαιχκκαηνο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 120,00€    

 

Άξζξν A.T.94: 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΜΔΣ.ΖΜ.7  

Φξεάηην αθαζάξησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνύ 

θαιύκκαηνο Γηαζηάζεσλ 40cm X 40cm θαη βάζνο από 0,50m έσο 1,00 m  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 10  100,00%  

Φξεάηην αθαζάξησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο 

γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε 

νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ 

ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ ζσιήλα PVC Φ 100 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχγηά 

δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη 

ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ 

πιηθψλ. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηνπ θαιχκκαηνο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 160,00€    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 55/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

Άξζξν A.T. 95: 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΜΔΣ.ΖΜ.4  

Φξεάηην απνρέηεπζεο δηαζηάζεσλ 0,50x0,80x1,00m, κε κεραλνζίθσλα 

Φ125mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 10  100,00%  

Φξεάηην απνρέηεπζεο, δηαζηάζεσλ 0,50x0,80x0,60m, κε κεραλνζίθσλα Φ125mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, πιήξεο, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 250,00€    

 

Άξζξν A.T. 96: 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.27  

Φξεάηην νκβξίσλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνύ 

θαιύκκαηνο Γηαζηάζεσλ 20cm X 20cm θαη βάζνο 0,20 m  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 10  100,00%  

    Φξεάηην νκβξίσλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο 

γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε 

νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ 

ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ ζσιήλα PVC Φ 100 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχγηά 

δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη 

ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ 

πιηθψλ. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο θαιχκκαηνο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟ     

 (Αξηζκεηηθψο): 100,00€    

 

A.T.: 97 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.27Α  

Φξεάηην νκβξίσλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνύ 

θαιύκκαηνο Γηαζηάζεσλ 30cm X 30cm θαη βάζνο 0,50 m  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 10  100,00%  

Φξεάηην νκβξίσλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο, δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο 

γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ κε 

νπηνπιηλζνδνκή πάρνπο 1 πιίλζνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο 400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ 

ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ ζσιήλα PVC Φ 100 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχγηά 

δηακφξθσζε θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ ηνπ ππζκέλα θαη 

ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ 

πιηθψλ. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο θαιχκκαηνο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 120,00€    

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 56/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

A.T.: 98 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΑΠΥ.24  Πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην απνλέξσλ κε κία (1) αληιία Q=5.0 

m3/hr , H=5.0m, εληόο πιαζηηθνύ θξεαηίνπ  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 22  100,00%  

Πξνθαηαζθεπαζκέλν αληιηνζηάζην απνλέξσλ κε κία (1) αληιία Q=5.0 m3/hr , H=5.0m, εληφο πιαζηηθνχ θξεαηίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο (βάλεο, αληεπίζηξνθα θιπ.), ηνπ απηνκαηηζκνχ 

ιεηηνπξγίαο, ησλ εξγαζηψλ ζχλδεζεο (πδξαπιηθή θαη ειεθηξηθή), ηεο ζηήξημεο θαη ζηεξέσζεο, πιήξεο. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη εξγαζίεο 

ζχλδεζεο ηνπ πδξαπιηθνχ δηθηχνπ, νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο, νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο, ηα 

πιηθά θαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο θαη ζηεγαλνπνίεζεο νπψλ επί ζθπξνδέκαηνο, ηα ζηεξίγκαηα θαη ε εξγαζία 

εγθαηάζηαζεο ησλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ. χκθσλα κε ηελ κειέηε.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 1500,00€ 

 

  

A.T.: 99 

ΑΣΖΔ Ν8043.2.2  Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. Πίεζεο 10 atm 

δηακέηξνπ Φ 40 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο γηά 20°C 6,0 atm, γηά ζχλδεζε κε 

ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο, ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 6,00€    

 

A.T.: 100 

ΑΣΖΔ 8036.7  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 1/2 ins Πάρνπο 

3,65 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 

πηέζεσο  Γηακέηξνπ 2 1/2 ins Πάρνπο 3,65 mm  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΗΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 40,89€    

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 57/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

A.T.: 101 

ΑΣΖΔ 8036.8  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 3 ins Πάρνπο 4,05 

mm  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 

πηέζεσο  Γηακέηξνπ 3 ins Πάρνπο 4,05 mm  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 55,27€    

 

A.T.: 102 

ΑΣΖΔ 8064  Κεθαιή πδξνξξνήο πιαζηηθή κε εζράξα   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Κεθαιή πδξνξξνήο πιαζηηθή κε εζράξα , πιήξσο ηνπνζεηεκέλε    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 80,00€    

 

A.T.: 103 

ΑΣΖΔ 8061.1  πιιεθηήξαο πδάησλ ηέγεο (ληεξέο)   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 1  100,00%  

πιιεθηήξαο πδάησλ ηέγεο (ληεξέο) απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6 έσο 0,8 mm 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζπγθνιιήζεσο, ζηεξεψζεσο θαη θάζε θχζεσο εξγαζίαο γηά πιήξε ιεηηνπξγία    

( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 15,00€   

 

A.T.: 104 

ΑΣΖΔ 8160.2  Νηπηήξαο πνξζειάλεο Γηαζη. 42 Υ 56 cm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 17  100,00%  

Νηπηήξαο πνξζειάλεο πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψληρξσκέ Φ 1 1/4 ins 

ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην 

θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  Γηαζη. 42 Υ 56 cm  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 58/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  

ΛΔΠΣΑ  

  

 (Αξηζκεηηθψο): 164,74€    

 

A.T.: 105 

ΑΣΖΔ Ν8160.13  Νηπηήξαο πνξζειάλεο κε βαιβίδα.  ΑΜΔΑ, δηαζηάζεσλ  70 Υ 55  cm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 17  100,00%  

Νηπηήξαο πνξζειάλεο πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψληρξσκέ Φ 1 1/4 ins 

ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην 

θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 450,00€ 

 

 

  

A.T.: 106 

ΑΣΖΔ 8151.2  Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε. Υακειήο πηέζεσο κε ην 

δνρείν πιύζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ.  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 14  100,00%  

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά 

ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ. 

Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ.  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ  ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 192,13€   

 

A.T.: 107 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.51  

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε κε θαπάθη, θαηάιιειε γηα 

ρξήζε από ΑΜΔΑ Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν πιύζεσο θαη ηα 

εμαξηήκαηά ηνπ.  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 14  100,00%  

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε κε θαπάθη, θαηάιιειε γηα ρξήζε απφ ΑΜΔΑ, 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) 

ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 

θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 600,00€    

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 59/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

A.T.: 108 

ΑΣΖΔ 8179.3  Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα ρξσκάησλ δηαθόξσλ   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 18  100,00%  

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

ηνπνζεηήζεσο  ρξσκάησλ δηαθφξσλ   

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 70,00€    

 

A.T.: 109 

ΑΣΖΔ 8168.2  Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ Γηαζηάζεσλ 42 Υ 60 cm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 13  100,00%  

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δειαδή θαζξέπηεο, δχν ή ηέζζαξεο θνριίεο κε θνκβίαρξσκέ, 

κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο  Γηαζηάζεσλ 42 Υ 60 cm  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 90,00€    

 

A.T.: 110 

ΑΣΖΔ Ν8152  έη ρεηξνιαβώλ αλαπήξσλ πιήξεο   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  

έη ρεηξνιαβψλ αλαπήξσλ πιήξεο , δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε,θαη παξάδνζε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 150,00€ 

 

  

 

A.T.: 111 

ΑΣΖΔ Ν9750.1.1  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon Δμση. δηακέηξνπ Φ 6.4 mm 

πάxνπο ηνηxώκαηνο 0.8 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 7  100,00%  

Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κφλσζεο θαη ηνπ θαισδίνπ εληνιψλ, 

ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή 

ραιθνζσιήλαο,ζχλδεζκνη, ξαθφξ,ηαχ θιπ,επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗ     



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 60/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 (Αξηζκεηηθψο): 6,00€    

 

A.T.: 112 

ΑΣΖΔ Ν9750.2.1  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon Δμση. δηακέηξνπ Φ 9.5 mm 

πάxνπο ηνηxώκαηνο 0.8 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 7  100,00%  

Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κφλσζεο θαη ηνπ θαισδίνπ εληνιψλ, 

ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή 

ραιθνζσιήλαο,ζχλδεζκνη, ξαθφξ,ηαχ θιπ,επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 7,80€    

 

A.T.: 113 

ΑΣΖΔ Ν9750.3.1  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon Δμση. δηακέηξνπ Φ 12.7 mm 

πάxνπο ηνηxώκαηνο 0.9 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 7  100,00%  

Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κφλσζεο θαη ηνπ θαισδίνπ εληνιψλ, 

ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή 

ραιθνζσιήλαο,ζχλδεζκνη, ξαθφξ,ηαχ θιπ,επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 11,00€    

 

A.T.: 114 

ΑΣΖΔ Ν9750.4.1  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freonΔμση. δηακέηξνπ Φ 15.9 mm 

πάxνπο ηνηxώκαηνο 1 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 7  100,00%  

Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κφλσζεο θαη ηνπ θαισδίνπ εληνιψλ, 

ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή 

ραιθνζσιήλαο,ζχλδεζκνη, ξαθφξ,ηαχ θιπ,επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 17,00€    

 

A.T.: 115 

ΑΣΖΔ Ν9750.6.1  Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon Δμση. δηακέηξνπ Φ 28.6 mm 

πάxνποηνηxώκαηνο 1.2 mm  

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 61/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 7  100,00%  

Υαιθνζσιήλαο θαηάιιεινο γηα freon , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κφλσζεο θαη ηνπ θαισδίνπ εληνιψλ, 

ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή 

ραιθνζσιήλαο,ζχλδεζκνη, ξαθφξ,ηαχ θιπ,επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 25,00€    

 

A.T.: 116 

ΑΣΖΔ 

Ν8575.ΚΑ.1  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER θαζζέηα 4 

θαηεπζύλζεσλ Φ.Η. 2.1KW - Θ.Η. 2.3KW  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 32  100,00%  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER . H κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε (αληιηα 

ζεξκφηεηαο). Ζ ζεξκαληηθή θαη ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.Ζ κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε νια ηα πιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ειεθηξηθή 

θαισδίσζε,επίηνηρν ρεηξηζηήξην θ.ι.π) θαζψο θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο 

εγθαηάζηαζεο,γηα ηελ νκαιή θαη απηνκαηε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 450,00€    

 

A.T.: 117 

ΑΣΖΔ 

Ν8575.ΚΑ.2  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER θαζζέηα 4 

θαηεπζύλζεσλ Φ.Η. 2.6KW - Θ.Η. 3KW  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 32  100,00%  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER . H κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε (αληιηα 

ζεξκφηεηαο). Ζ ζεξκαληηθή θαη ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.Ζ κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε νια ηα πιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ειεθηξηθή 

θαισδίσζε,επίηνηρν ρεηξηζηήξην θ.ι.π) θαζψο θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο 

εγθαηάζηαζεο,γηα ηελ νκαιή θαη απηνκαηε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 550,00€    

 

A.T.: 118 

ΑΣΖΔ 

Ν8575.ΚΑ.3  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER θαζζέηα 4 

θαηεπζύλζεσλ Φ.Η. 3.4KW - Θ.Η. 3.7KW  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 32  100,00%  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER . H κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε (αληιηα 

ζεξκφηεηαο). Ζ ζεξκαληηθή θαη ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.Ζ κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε νια ηα πιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ειεθηξηθή 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 62/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

θαισδίσζε,επίηνηρν ρεηξηζηήξην θ.ι.π) θαζψο θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο 

εγθαηάζηαζεο,γηα ηελ νκαιή θαη απηνκαηε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 750,00€    

 

A.T.: 119 

ΑΣΖΔ 

Ν8575.ΚΑ.4  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER θαζζέηα 4 

θαηεπζύλζεσλ Φ.Η. 4.2KW - Θ.Η. 4.6KW  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 32  100,00%  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER . H κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε (αληιηα 

ζεξκφηεηαο). Ζ ζεξκαληηθή θαη ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.Ζ κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε νια ηα πιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ειεθηξηθή 

θαισδίσζε,επίηνηρν ρεηξηζηήξην θ.ι.π) θαζψο θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο 

εγθαηάζηαζεο,γηα ηελ νκαιή θαη απηνκαηε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 900,00€    

 

A.T.: 120 

ΑΣΖΔ 

Ν8575.ΚΑ2.4  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER θαζζέηα 2 

θαηεπζύλζεσλ Φ.Η. 5.3KW - Θ.Η. 6.0KW  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 32  100,00%  

Δζσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER . H κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε (αληιηα 

ζεξκφηεηαο). Ζ ζεξκαληηθή θαη ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.Ζ κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε νια ηα πιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ειεθηξηθή 

θαισδίσζε,επίηνηρν ρεηξηζηήξην θ.ι.π) θαζψο θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο 

εγθαηάζηαζεο,γηα ηελ νκαιή θαη απηνκαηε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 1050,00€    

 

A.T.: 121 

ΑΣΖΔ Ν8574.Φ.54  Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER ςπθηηθήο ηθαλόηεηαο: 

24,0 kW θαη ζεξκηθήο ηθαλόηεηαο: 30,0 kW 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 37  100,00%  

Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV-INVERTER .H κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ςχμε - ζέξκαλζε (αληιηα 

ζεξκφηεηαο) θαη θαηαιιήιε γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε.Ζ ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.Ζ κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε φια ηα πιηθά,φξγαλα θαη εμαξηήκαηα 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 63/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

(ειεθηξηθή θαισδίσζε,ζπλδεζκνινγία εζσηεξηθήο-εμσηεξηθήο κνλάδαο) θαζψο θαη ηελ εξγαζία 

ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο,γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 11.000,00€    

 

A.T.: 122 

ΑΣΖΔ Ν8573.2  Γίθηπν ζπκππθλσκάησλ θιηκαηηζκνύ από πνιπαηζπιέλην   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Γίθηπν ζπκππθλσκάησλ θιηκαηηζκνχ απφ πνιπαηζπιέλην, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Πεξηιακβάλνληαη 

φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, εηδηθά ηεκάρηα δηαθιάδσζεο, θαζψο θαη ε εξγαζία 

ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο,γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία. 

πκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο αληιηψλ ζπκππθλσκάησλ, ζε φζεο εζσηεξηθέο 

κνλάδεο θιηκαηηζκνχ δελ δηαζέηνπλ.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 2.000,00€    

 

A.T.: 123 

ΑΣΖΔ Ν8573.3  Απηνκαηηζκόο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ VRF   

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 32  100,00%  

Απηνκαηηζκφο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ VRF, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη ηηο Σ.Π. 

Πεξηιακβάλνληαη φια ηα ηνπηθά θαη θεληξηθά ρεηξηζηήξηα θιηκαηηζκνχ, θαζψο θαη ε εξγαζία 

ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο,γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 2.500,00€    

 

A.T.: 124 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΤΓΡ.5Β  Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP) πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, 

δηακέηξνπ Φ75  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιαζηηθφο ζσιήλαο πνιππξνππιελίνπ (PP), πίεζεο ιεηηνπξγίαο PN20, δηακέηξνπ Φ75 κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο, γσλίεο, ζηεξίγκαηα θιπ., πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε 

ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 64/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€    

 

A.T.: 125 

ΖΛΜ 

ΓΑΠ.ΤΓΡ.16Β  

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ (PP) ηύπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm γηά 

δηάκεηξν αγσγνύ Φ75  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 40  100,00%  

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ (PP) ηχπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 9mm, πιήξεο.Ζ κφλσζε πξνζδέλεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ ζσιελψζεσλ αλά 50 cm κήθνπο κε πεξηηχιημε απηνθφιιεηεο πιαζηηθήο ηαηλίαο πιάηνπο 5 cm θαη 

ζηεγαλνπνηήηαη ζε φινπο ηνπο αξκνχο κε ηελ ίδηα πιαζηηθή ηαηλία δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο 

ηνπνζεηήζεσο    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΧΓΔΚΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 12,00€    

 

A.T.: 126 

 

ΑΣΖΔ 

Ν8557.ΑΟ.2  

Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα πςειήο πηέζεσο, γηά 

ςύμε, ζέξκαλζε ύγξαλζε κηάο δώλεο θαηαθόξπθνπ ηύπνπ Παξνρήο 

10200 m3/hr, ζεξκηθήο απνδόζεσο 70 kW θαη ςπθηηθήο απνδόζεσο 120 

kW 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 33  100,00%  

Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα, θαηαθφξπθνπ ηχπνπ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ δσλψλ πνπ 

απνηειείηαη θαη' ειάρηζηνλ απφ ηα ηκήκαηα: α) αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο 

ηζρχνο,β) πγξαληήξα κε ιεθάλε ζπγθεληξψζεσο λεξνχ γ) ζεξκηθνχ θαη ςπθηηθνχ ζηνηρείνπ, δ) αλεκηζηήξα 

επηζηξνθήο κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο ηζρχνο θαη ε) θηβψηην αλακίμεσο λένπ αέξα θαη αέξα αλαθπθινθνξίαο 

κε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο θαη  θίιηξα αέξα πιελφκελνπ ηχπνπ, ζπγθξνηεκέλα ζε εληαίν ζχλνιν, δειαδή 

πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία 

γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηελ κειέηε.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 132.000,00€    

 

A.T.: 127 

 

ΑΣΖΔ 

Ν8553.ΑΟ.1  

Αληιία ζεξκόηεηνο αέξα-λεξνύ ειάρηζηεο ζεξκηθήο απνδόζεσο 41 kW 

θαη ςπθηηθήο απνδόζεσο 73 kW 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 37  100,00%  

Αληιία ζεξκφηεηνο αέξα-λεξνχ ,ειεθηξνθίλεηε, πιήξεο ζε εληαία βάζε κε αληηθξαδαζκηθάζηεξίγκαηα,κε 

ζπκππθλσηή, εμαηκηζηή,ζσιελψζεηο θαη ειεθηξηθφ πίλαθα θηλήζεσο θαη απηνκαηηζκψλ κε φια ηα απαξαίηεηα 

φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνλ απηφκαην εθθηλεηή θιπ., γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε αλάινγα 

κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρνκέλνπ - ζεξκαηλφκελνπ 

λεξνχ,δειαδήπξνκήζεηα,πξνζθφκηζε,εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα λεξνχ, κέζσ 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 65/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

αληηθξαδαζκηθψλπαξεκβπζκάησλ θαη ειεθηξηθήο ελεξγείαο, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 25.000,00€    

A.T.: 128 

ΑΣΖΔ 

Ν8553.ΑΟ.2  

Αληιία ζεξκόηεηνο αέξα-λεξνύ ειάρηζηεο ζεξκηθήο απνδόζεσο 45 kW 

θαη ςπθηηθήο απνδόζεσο 76 kW 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 37  100,00%  

Αληιία ζεξκφηεηνο αέξα-λεξνχ ,ειεθηξνθίλεηε, πιήξεο ζε εληαία βάζε κε αληηθξαδαζκηθάζηεξίγκαηα,κε 

ζπκππθλσηή, εμαηκηζηή,ζσιελψζεηο θαη ειεθηξηθφ πίλαθα θηλήζεσο θαη απηνκαηηζκψλ κε φια ηα απαξαίηεηα 

φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνλ απηφκαην εθθηλεηή θιπ., γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε αλάινγα 

κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρνκέλνπ - ζεξκαηλφκελνπ 

λεξνχ,δειαδήπξνκήζεηα,πξνζθφκηζε,εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα λεξνχ, κέζσ 

αληηθξαδαζκηθψλπαξεκβπζκάησλ θαη ειεθηξηθήο ελεξγείαο, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 28.000,00€    

A.T.: 129 

ΑΣΖΔ 8605.2.8  Κπθινθνξεηήο λεξνύ πςειήο πηέζεσο Παξνρήο από 20,00 έσο & 25,00 

m3/h  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 21  100,00%  

Κπθινθνξεηήο λεξνχ θαηάιιεινπ καλνκεηξηθνχ χςνπο, γηά εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζεξκάλζεσο, δειαδή 

θπθινθνξεηήο, εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν 

ζσιελψζεσλ λεξνχ κε θιάληδεο ή ξαθφξ θαη ην ειεθηξηθφ δίθηπν, δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο θαη πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο  πςειήο πηέζεσο Παξνρήο απφ 20,00 έσο & 25,00 m3/h  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): 

(Αξηζκεηηθψο): 

ΥΗΛΗΑ ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ   

1.621,00€ 

 

  

 

A.T.: 130 

ΑΣΖΔ 8473.1.1  Γνρείν δηαζηνιήο Κιεηζηό κε κεκβξάλε - Υσξηηεθόηεηαο 12 lt 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 23  100,00%  

Γνρείν δηαζηνιήο πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη 

δνθηκέο γηά παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία  Κιεηζηφ κε κεκβξάλε - Υσξηηεθφηεηαο 12 lt  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 66/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 (Αξηζκεηηθψο): 185,60€  

 

  

A.T.: 131 

ΑΣΖΔ 

Ν8473.ΑΓΡ.150  

Γνρείν αδξαλείαο, θπιηλδξηθό, θαηά DIN 4801/4802 κε αλόδεην 

καγλεζίνπ. Υσξεηηθόηεηαο 150 lt 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 23  100,00%  

Γνρείν αδξαλείαο, θπιηλδξηθφ, θαηά DIN 4801/4802 κε αλφδεην καγλεζίνπ, πιήξεο κε ηα κηθξνυιηθά, δειαδή 

πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, ξχζκηζε θαη δνθηκέο γηά παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 250,00€    

 

A.T.: 132 

ΑΣΖΔ 8474.1  ύζηεκα απηόκαηεο πιεξώζεσο εγθαηαζηάζεσο θιεηζηνύ δνρείνπ 

δηαζηνιήο Γηακέηξνπ 3/4 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 23  100,00%  

χζηεκα απηφκαηεο πιεξψζεσο εγθαηαζηάζεσο θιεηζηνχ δνρείνπ δηαζηνιήο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 

εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία  Γηακέηξνπ 3/4 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 120,00€    

 

A.T.: 133 

ΑΣΖΔ Ν8106.7  θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 2 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφxεηξηζκνχ (θιεηζηκν κε 1/4 ηεο 

ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 150,00€    

 

A.T.: 134 

ΑΣΖΔ 8608.1.7  Φίιηξν λεξνύ ή αηκνύ Κνριησηό Γηακέηξνπ 2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ απφ ρπηνζίδεξν, κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Κνριησηφ 

Γηακέηξνπ 2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 67/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 190,00€    

 

 

A.T.: 135 

ΑΣΖΔ 8125.1.6  Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε  κε γισηίδα (θιαπέ) ζπλδενκέλε 

κε ζπείξσκα Γηακέηξνπ 2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε θαηαθνξχθνπ ή νξηδφληηαο ηνπνζεηήζεσο, κε ιπφκελν πψκα γηά 

επηζεψξεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο, δειαδή βαιβίδα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο  

Γηακέηξνπ 2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΗΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 49,82€    

 

 

A.T.: 136 

ΑΣΖΔ 8622.3.6  Σξίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ειαθξνύ 

ηύπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο Γηακέηξνπ 2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Σξίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ειαθξνχ ηχπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο απνηεινχκελε 

απφ θηλεηήξα πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο, κνριηζκφ θαη ζψκα ηξίνδεοβαιβίδαο,πιήξεο κε ηα πιηθά 

(κεηαζρεκαηηζηήο θιπ) ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε 

ιεηηνπξγία  Γηακέηξνπ 2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 300,00€    

 

A.T.: 137 

ΑΣΖΔ Ν8448.1.6  Ρπζκηζηηθή βάλλα δηθηύσλ θιηκαηηζκνύ νξεηράιθηλε,νλνκ. πηέζεσο 10 

atm δηακέηξνπ Φ 2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Ρπζκηζηηθή βάλλα δηθηχσλ θιηκαηηζκνχ ,κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 250,00€   

 

A.T.: 138 

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 68/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΑΣΖΔ 8477.1  Αζθαιηζηηθή βαιβίδα κε ειαηήξην Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

Αζθαιηζηηθή βαιβίδα κε ειαηήξην νηαζδήπνηε πηέζεσο ιεηηνπξγίαο κε ηα κηθξνυιηθά θαη θάζε εξγαζία δνθηκψλ 

θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Γηακέηξνπ 1/2 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 55,00€    

 

A.T.: 139 

ΑΣΖΔ 8610.1.9  ύλδεζκνο κεηαιιηθόο αληηθξαδαζκηθόο θνριησηήο ζπλδέζεσο Ολνκ. 

δηακέηξνπ 80 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

χλδεζκνο κεηαιιηθφο αληηθξαδαζκηθφο ηνπνζεηεκέλνο ζε ζσιήλσζε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  θνριησηήο ζπλδέζεσο Ολνκ. δηακέηξνπ 80 mm  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 85,00€    

 

A.T.: 140  

ΑΣΖΔ 8647.2  Θεξκνζηάηεο ρώξνπ πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

Θεξκνζηάηεο ρψξνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη ξπζκίζεσο 

παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηηνπξγία  πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 600,00€  

 

 

  

A.T.: 141  

ΑΣΖΔ 8651  Θεξκόκεηξν εκβαπηίζεσο, θεληξηθήο ζεξκάλζεσο, επζύ ή γσληαθό κε 

νξεηράιθηλεζήθε, πεξηνρήο ελδείμεσο 0 - 100 C   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Θεξκφκεηξν εκβαπηίζεσο, θεληξηθήο ζεξκάλζεσο, επζχ ή γσληαθφ κε νξεηράιθηλε ζήθε, πεξηνρήο ελδείμεσο 0 - 

100 C κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηά εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 69/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

A.T.: 142 

ΑΣΖΔ 8641  Μαλόκεηξν κε θξνπλό πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm κε θάζε κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία γηά εγθαηάζηαζε θαη 

παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 70,00€    

 

A.T.: 143 

ΑΣΖΔ 8537.4.2  Αεξαγσγόο από αινπκίλην εύθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο, δηπιώλ 

ηνηρσκάησλ, κεκόλσζε κεηαμύ ησλ ηνηρσκάησλ παινβάκβαθα ή άιινπ 

ηζνδύλακνπ ζεξκηθά πιηθνύ, Ολνκ. δηακ. 80 mm θαη εμση. δηακ. 132 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 35  100,00%  

Αεξαγσγφο απφ αινπκίλην εχθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο, δηπιψλ ηνηρσκάησλ, κε κφλσζε κεηαμχ ησλ 

ηνηρσκάησλ παινβάκβαθα ή άιινπ ηζνδχλακνπ ζεξκηθά πιηθνχ, κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζπλδέζεσο, ηα πιηθά θαη 

ηα κηθξνυιηθά θαη κε ηελ εξγαζία ηνπνζεηήζεσο γηά παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία  Ολνκ. δηακ. 80 mm θαη εμση. 

δηακ. 132 mm  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 20,00€    

 

A.T.: 144 

ΑΣΖΔ 8537.4.4  Αεξαγσγόο από αινπκίλην εύθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο, δηπιώλ 

ηνηρσκάησλ, κεκόλσζε κεηαμύ ησλ ηνηρσκάησλ παινβάκβαθα ή άιινπ 

ηζνδύλακνπ ζεξκηθά πιηθνύ, Ολνκ. δηακ. 100 mm θαη εμση. δηακ. 157 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 35  100,00%  

Αεξαγσγφο απφ αινπκίλην εχθακπηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο, δηπιψλ ηνηρσκάησλ, κε κφλσζε κεηαμχ ησλ 

ηνηρσκάησλ παινβάκβαθα ή άιινπ ηζνδχλακνπ ζεξκηθά πιηθνχ, κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζπλδέζεσο, ηα πιηθά θαη 

ηα κηθξνυιηθά θαη κε ηελ εξγαζία ηνπνζεηήζεσο γηά παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία  Ολνκ. δηακ. 100 mm θαη 

εμση. δηακ. 157 mm  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ     

 (Αξηζκεηηθψο): 28,00€    

  

A.T.: 145 

 

ΑΣΖΔ Ν8563.1  Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηύπνπ VAM παξνxήο λσπνύ αέξα έσο 800 

m3/h  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 70/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 33  100,00%  

Δλαιιάθηεο αέξα - αέξα,ηχπνπ VAM, γηα ηελ ελαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ λσπνχ αέξα θαη αέξα απαγσγήο, 

φπσο νξίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο,δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε γηα πιήξε 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 1500,00€    

 

A.T.: 146 

ΑΣΖΔ 

Ν8541.100.100  

ηόκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε θακπύια 

ξπζκηδνκέλα πηεξύγηα θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα 100mm X 100mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 36  100,00%  

ηφκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκηλίν, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 30,00€    

 

A.T.: 147 

ΑΣΖΔ 

Ν8541.150.100  

ηόκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε θακπύια 

ξπζκηδνκέλα πηεξύγηα θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα 150mm X 100mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 36  100,00%  

ηφκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκηλίν, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 35,00€    

 

A.T.: 148 

ΑΣΖΔ 

Ν8541.150.150  

ηόκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε θακπύια 

ξπζκηδνκέλα πηεξύγηα θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα 150mm X 150mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 36  100,00%  

ηφκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκηλίν, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 40,00€    

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 71/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

A.T.: 149 

ΑΣΖΔ 

Ν8541.200.150  

ηόκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε θακπύια 

ξπζκηδνκέλα πηεξύγηα θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα 200mm X 150mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 36  100,00%  

      ηφκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκηλίν, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€    

 

A.T.: 150 

ΑΣΖΔ 

Ν8541.700.300  

ηόκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα κε θακπύια 

ξπζκηδνκέλα πηεξύγηα θαη κε εζσηεξηθό δηάθξαγκα 700mm X 300mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 36  100,00%  

ηφκην νξνθήο πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκηλίν, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 120,00€    

 

A.T.: 151 

ΑΣΖΔ 

Ν8542.300.300  

ηόκην βξνρήο-λσπνύ γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθό ηνίρν κε ζηαζεξά 

πηεξύγηα 300mm X 300mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 36  100,00%  

ηφκην βξνρήο-λσπνχ γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ηνίρν απφ αλνδησκέλν αινπκίλην κε ζηαζεξά πηεξχγηα 

θιίζεο 45ν θαη πιέγκα γαιβαληζκέλν (6X6 mm) ζην πίζσ κέξνο πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν μέλσλ ζσκάησλ. 

Καηάιιειo γηα ηε ιήςε ή ηελ απφξξηςε αέξνο απφ ή ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Σα πηεξχγηα είλαη παξάιιεια ζηελ 

πξψηε αλαθεξφκελε δηάζηαζε. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη 

παξαδφζεσο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 140,00€  

 

  

A.T.: 152 

ΑΣΖΔ 8537.1  Αεξαγσγόο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο 

δηαηνκήο   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 34  100,00%  

Αεξαγσγφο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, 

ζειπθσηφο ή θιαληδσηφο θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο Ακεξηθάληθνπο θαλνληζκνχο.Πεξηιακβάλνληαη ηα 

θάζε θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, γσλίεο, ηαχ, S θιπ) νη θαηεπζπληήξεο αέξα, ηα δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 72/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

θαη ξπζκίζεσο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα θαη ηα ζηφκηα ιήςεσο ή απνξξίςεσο αέξα, κε ηηο εληζρχζεηο απφ 

κνξθνζίδεξν, θαη πιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θαη ζηεγαλψζεσο θαη ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, εγθαηαζηάζεσο 

θαη ξπζκίζεσο    

( 1 Kg )  Υηιηφγξακκν (Κηιφ)  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 8,71€    

 

A.T.: 153 

ΑΣΖΔ Ν8539.ΜΟΝ  Θεξκηθή κόλσζε αεξαγσγώλ   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 40  100,00%  

Θεξκηθή κφλσζε αεξαγσγψλ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 13mm, απφ θαηάιιειν πιηθφ, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 

ηνπνζέηεζεο.    

( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 5,00€    

 

A.T.: 154 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.10.10  

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο. 

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 630 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.7  100,00%  

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 ''Γίθηπα απνρέηεπζεο ρσξίο πίεζε απφ 

ζσιήλεο u-PVC''. 

Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ 

ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard DimensionRatio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα 

πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 

ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο 

ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 

- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

- Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 

- Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν   



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 73/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΠΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 77,00€  

 

  

A.T.: 155 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

3.10.1.1  

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 

εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή 

απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6081.1  100,00%  

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ 

άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ 

ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

08-01-03-01 ''Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''.  

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε 

αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.  

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο 

ζηελ κειέηε.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 

πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, 

αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε 

εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πξντφλησλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, 

αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.    

( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗ  ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 6,70€    

 

A.T.: 156 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 5.3  Δπηρώζεηο νξπγκάησλ κε πξντόληα εθζθαθώλ ρσξίο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο   



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 74/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6066  100,00%  

Δπίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί ηφπνπ, ρσξίο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ, 

ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο (θνξησηή ή πξνσζεηή) ή ρξήζε 

ζπκππθλσηή εδαθψλ θαη ε δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο.    

( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  ΑΡΑΝΣΑ  ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 0,41€   

 

A.T.: 157 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 5.7  ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο 

ιαηνκείνπ   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6069  100,00%  

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη 

ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m³) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο 

πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)    

( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 17,00€  [*] (11,3+5,7)  

 

A.T.: 158 

ΑΣΖΔ Ν3319.ΠΛ  Πιέγκα ζήκαλζεο ζσιήλσλ   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Πιέγκα ζήκαλζεο ζσιήλσλ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε πιαζηηθνχ πιέγκαηνο επηζήκαλζεο 

δηθηχσλ, γηά ηελ πξνζηαζία ππνγείσλ ζσιελψζεσλ.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 4,00€    

 

A.T.: 159 

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 75/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΑΣΖΔ Ν8987.2  Φσηηζηηθό ζώκα αζθαιείαο έλδεημεο εμόδνπ δηαθπγήο (έμνδνο) κε 

ιακπηήξα LED, κε εζσκαησκέλε κπαηαξία Ni-Cd, απηνλνκίαο 1 1/2h   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα αζθαιείαο έλδεημεο εμφδνπ δηαθπγήο (έμνδνο) κε ιακπηήξα LED, κε εζσκαησκέλε κπαηαξία Ni-

Cd, απηνλνκίαο 1 1/2h, ηξνθνδνηνχκελν 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 110,00€    

 

A.T.: 160 

ΑΣΖΔ Ν8987.3  Φσηηζηηθό ζώκα αζθαιείαο έλδεημεο νδνύ δηαθπγήο (κε βέινο) κε 

ιακπηήξα LED, κε εζσκαησκέλε κπαηαξία Ni-Cd, απηνλνκίαο 11/2h   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα αζθαιείαο έλδεημεο νδνχ δηαθπγήο (κε βέινο) κε ιακπηήξα LED, κε εζσκαησκέλε κπαηαξία Ni-

Cd, απηνλνκίαο 11/2h, ηξνθνδνηνχκελν 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 

 

110,00€  

 

 

  

A.T.: 161 

ΑΣΖΔ Ν8204.1  Ππξνζβεζηηθή θσιεά επίηνηρε 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 20  100,00%  

Ππξνζβεζηηθή θσιεάεπίηνηρε, κε πιαζηηθφ ζσιήλα ´΄΄ κήθνπο 20,00 m, πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία ζπλαξκνινγήζεσο βαθήο κε εξπζξφ ρξψκα, ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θαη πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 70,00€    

 

A.T.: 162 

ΑΣΖΔ 8201.1.2  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο  Γνκώζεσο 6 kg 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 19  100,00%  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 76/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν 

πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε  Γνκψζεσο 6 kg 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 37,78€    

 

A.T.: 163 

ΖΛΜ 0ΝΖ.5  Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θόλεσο,ηύπνπ Pa, απηόκαηνο, κε θεθαιή 

sprinkler Γνκώζεσο 12 kg 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 19  100,00%  

Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο,ηχπνπ Pa, απηφκαηνο, κε θεθαιή sprinkler, πιήξεο  κε  ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα 

αλαξηήζεσο ηνπ απν ηελ νξνθή πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 160,00€    

 

A.T.: 164 

ΑΣΖΔ 8202.2  Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηόο Γνκώζεσο 6 kg 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 19  100,00%  

Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν 

πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε  Γνκψζεσο 6 kg 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΗΑ  ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 69,68€    

 

A.T.: 165 

ΑΣΖΔ 8201.1.3  Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο Γνκώζεσο 12 kg 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 19  100,00%  

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν 

πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε  Γνκψζεσο 12 kg 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 58,88€    

A.T.: ΖΜ. 166  
 
ΖΛΜ ΓΑΠ.ΠΤΡ.6  Ππξνζβεζηηθή θσιηά   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΖΛΜ 20  100,00%  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 77/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 
      Ππξνζβεζηηθή θσιηά θαη. ΗΗ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξκαξίνπ, ηεο γσληαθήο βαιβίδαο απνθνπήο 
δηακέηξνπ 2'' θαη ειαζηηθνχ ζσιήλα κήθνπο 20m πιήξεο, απνηεινπκέλε απφ θηβψηηνλ κεηά αηξάθηνπ θαη ζχξαο 
θαλαβνζσιήλνο, δηακέηξνπ 1 3/4ins, κήθνπο 20 m, ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ δηακεηξ. 2ins κεηά ηαρπζπλδέζκνπ, 
ηαρπζχλδεζκν δηακεηξ. 1 3/4ins, θαη ππξνζβεζηηθφ απιφ ξπζκηδφκελν γηα ζσιήλα δηακέηξ. 1 3/4ins, ήηνη 
ππξνζβεζηηθή θσιηά θαη κηθξνπιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο 
παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθώο): 180,00    
 

 

A.T.: 167 

 ΑΣΖΔ  

Ν8204.30.1  

ηαζκόο Δηδηθώλ Ππξνζβεζηηθώλ Δξγαιείσλ θαη Μέζσλ (ΔΠΔΜ) 

ηύπνπ Α,  επίηνηρνο ή ρσλεπηόο, πιήξεο.   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 20  100,00%  

ηαζκφο Δηδηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Δξγαιείσλ θαη Μέζσλ (ΔΠΔΜ) ηχπνπ Α, επίηνηρνο ή ρσλεπηφο, πιήξεο, 

δειαδή κε κεηαιιηθφ εξκάξην,  πνπ πεξηιακβάλεη α) έλα ινζηφ δηάξξεμεο β) έλα πέιεθπ κεγάιν, γ) έλα θηπάξη δ) 

έλα ζθεπάξλη ε) κία αμίλα ζη) κηα αληηππξηθή θνπβέξηα δηάζσζεο δ) δχν ειεθηξηθνχο θαλνχο ρεηξφο, δειαδή 

πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε θαη νια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία ζπλαξκνινγήζεσο,βαθήο κε 

εξπζξφ ρξψκα, ηνπνζεηήζεσο , ζπλδέζεσο,ζηεξεψζεσο θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 300,00€    

 

A.T.: 168 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΠΤΡ.1  Μόληκε ππξνζβεζηηθή εγθαηάζηαζε κε γελλήηξηεο ηύπνπ aerosol, 

ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο 29 kgr 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 17  100,00%  

Μφληκε ππξνζβεζηηθή εγθαηάζηαζε κε γελλήηξηεο ηχπνπ aerosol, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 29 kgr, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ activation module θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο, ηνπ απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο, ησλ 

εξγαζηψλ ζχλδεζεο, ηεο ζηήξημεο θαη ζηεξέσζεο, πιήξεο. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη εξγαζίεο ζχλδεζεο, νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο, νη 

εξγαζίεο θαη ηα πιηθά απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ηελ κειέηε.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 5,000,00€    

 

A.T.: 169    

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.43  

Καιώδην LIYCY Γηαηνκήο 2 X 1,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 78/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

      Καιψδην LIYCY, νξαηφ ή εληνηxηζκέλν εληφο θαλαιηνχ (ζxάξα) αζζελψλ ξεπκάησλ ή εληφο πιαζηηθνχ 

ζσιήλα,δειαδήπξνκήζεηα,πξνζθφκηζε, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο,ζχλδεζεο θαη ξχζκηζεο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο) 7,00€  

 

 

  

A.T.: 170 

ΑΣΖΔ 8766.2.1  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM δηπνιηθό Γηαηνκήο:2 Υ 1,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο 

απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ 

άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  δηπνιηθφ Γηαηνκήο:2 

Υ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 4,13€    

 

A.T.: 171 

ΑΣΖΔ 8036.6  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 

πηέζεσο  Γηακέηξνπ 2 ins Πάρνπο 3,65 mm  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 33,58€    

 

A.T.: 172 

ΑΣΖΔ 8036.7  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 2 1/2 ins Πάρνπο 

3,65 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 

πηέζεσο  Γηακέηξνπ 2 1/2 ins Πάρνπο 3,65 mm  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 79/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΗΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 40,89€    

 

A.T.: 173 

ΑΣΖΔ 8036.8  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 3 ins Πάρνπο 4,05 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 

πηέζεσο  Γηακέηξνπ 3 ins Πάρνπο 4,05 mm  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 55,27€    

 

A.T.: 174 

ΑΣΖΔ 8036.9  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Γηακέηξνπ 4 ins Πάρνπο 4,50 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη 

θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη 

κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 

πηέζεσο  Γηακέηξνπ 4 ins Πάρνπο 4,50 mm  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 73,88€  

 

  

 

A.T.: 175 

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.14.1.66  

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από  ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 

MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 

mm / ΡΝ 20 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6622.1  100,00%  

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ 

κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα 

απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 

DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 80/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

DimensionRatio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη 

ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε 

εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelablelayer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε 

αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: MinimumRequiredStrength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 

40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ 

θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα 

γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο 

θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaablelayer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο 

ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ 

ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο 

απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (buttwelding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία 

ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν 

δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 

ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή 

δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 10,80€    

 

A.T.: 176 

ΑΣΖΔ Ν8106.6  θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 2 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφxεηξηζκνχ (θιεηζηκν κε 1/4 ηεο 

ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 81/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 80,00€    

 

A.T.: 177 

 

ΑΣΖΔ Ν8106.9  θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε δηακέηξνπ Φ 4 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ballvalve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε κνxιφxεηξηζκνχ (θιεηζηκν κε 1/4 ηεο 

ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 280,00€    

 

A.T.: 178 

ΑΣΖΔ 8608.2.9  Φίιηξν λεξνύ ή αηκνύ Με θιάληδεο Γηακέηξνπ 100 ins 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 12  100,00%  

Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ απφ ρπηνζίδεξν, κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  Με θιάληδεο 

Γηακέηξνπ 100 ins 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 350,00€    

 

A.T.: 179 

ΑΣΖΔ 8641  Μαλόκεηξν κε θξνπλό πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 11  100,00%  

Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm κε θάζε κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία γηά εγθαηάζηαζε θαη 

παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 70,00€    

 

A.T.: 180 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΠΤΡ.4  Γίδπκν ζηόκην ππξόζβεζεο δηακέηξνπ 2 1/2", επί αγσγνύ δηακέηξνπ 4"  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 5  100,00%  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 82/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Γίδπκν ζηφκην ππξφζβεζεο, δχν αγσγψλ δηακέηξνπ 2 1/2'', επί αγσγνχ δηακέηξνπ 4'', πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη 

εξγαζίεο ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ. χκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 200,00€    

 

A.T.: 181 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΠΤΡ.9  Ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο: 22,8 m3/hr θαη καλνκεηξηθνύ: 6,25 

bar 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 22  100,00%  

Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα απηφλνκν κε πηεζηηθφ, απνηεινχκελν απν ειεθηξνθίλεηε, πεηξειαηνθίλεηε, JΟCΚΔΤ 

αληιία, πηεζηηθφ δνxέην, φξγαλα ειέγxνπ θαη πξνζηαζίαο θαη ειεθηξηθφ πίλαθα θίλεζεο θαη απηνκαηηζκνχ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηεxληθέο πξνδηαγξαθέο, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε κε ηα δίθηπα 

λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ζπιιεθηψλ, ησλ θιαληδψλ, ησλ βαιβίδσλ αληεπηζηξνθήο θαη ησλ δηθιείδσλ 

ζχλδεζεο, ζχλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε θάζε πιηθφ, κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία, γηα ηελ πιήξε 

εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 17.000,00€    

 

A.T.: 182 

ΑΣΖΔ Ν62.1.1  Φσηνειεθηξηθόο αληρλεπηήο θαπλνύ απιόο   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 62  100,00%  

Φσηνειεθηξηθφο αληρλεπηήο θαπλνχ απιφο κεηά βάζεσο θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νξνθή, ξπζκηδφκελεο 

θσηνεπαηζζεζίαο, κε θαζαξηδφκελν θαη αληηθαζηζηνχκελν ζάιακν, κε δπλαηφηεηα απνζηξάγγηζεο πγξαζίαο, 

ςεθηαθά νξηδφκελεο δηεχζπλζεο, εζσηεξηθφ απνκνλσηή βξαρπθπθιψκαηνο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

βξφγρνπ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο εξγαζίαο γηα 

παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 120,00€    

 

A.T.: 183 

ΑΣΖΔ Ν62.2.1  Θεξκνδηαθνξηθόο αληρλεπηήο απιόο   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 62  100,00%  

Θεξκνδηαθνξηθφο αληρλεπηήο απιφο κεηά βάζεσο θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νξνθή, θαηάιιεινο γηα 

αλίρλεπζε ζηαζεξήο, πςειήο ή δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο, ςεθηαθά νξηδφκελεο δηεχζπλζεο, εζσηεξηθφ απνκνλσηή 

βξαρπθπθιψκαηνο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ βξφγρνπ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη 

κηθξνυιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο εξγαζίαο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 83/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 150,00€    

 

A.T.: 184 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.38  

Παηεηό θνκβίν ζπλαγεξκνύ ζπκβαηηθό   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 62  100,00%  

Παηεηφ θνκβίν ζπλαγεξκνχ ζπκβαηηθφ θαηάιιειν γηα xεηξνθίλεηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλίxλεπζεο 

ππξθαγηάο, θαηα ηα ινηπά φπσο ζηηο πξνδηαγξαθέο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο, θαη ηελ εξγαζία 

πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 60,00€    

 

A.T.: 185 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.37  

Φαξνζεηξήλα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 62  100,00%  

Φαξνζεηξήλα ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο γηα εγθαηάζηαζε ζηεξηγκέλε ζε κηθξή βάζε κε ξπζκηδφκελε έληαζε 

ήρνπ θαη κέγηζηε θσηεηλφηεηα θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ θφθθηλνπ ρξψκαηνο δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. Πιήξεο κε ην θαιψδην ζχλδεζεο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 150,00€    

 

A.T.: 186 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΠΥΝ.8  Φσηεηλόο επαλαιήπηεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 60  100,00%  

Φσηεηλφο επαλαιήπηεο ηνίρνπ κε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 80,00€    

 

A.T.: 187 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 84/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.40  

Πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζπκβαηηθόο, 2 δσλώλ   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 60  100,00%  

Πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζπκβαηηθφο, 2 δσλψλ, απφ πιαζηηθφ κε κεηαιιηθή πιάηε, κε φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα 

ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ, ελδείμεσλ, ην ηξνθνδνηηθφ θαη ηηο κπαηαξίεο κνιχβδνπ, ηνλ πξνγξακκαηηδφκελν 

κηθξνυπνινγηζηή, δειαδή πξνκήζεηα εληνίρηζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελαζηδεξά ειάζκαηα, 

ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε δνθηκή θαη παξάδνζε 

ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 800,00€    

 

A.T.: 188 

ΑΣΖΔ 8766.3.1  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 1,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο 

απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ 

άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 

Υ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 5,07€    

 

 

A.T.: 189 

ΑΣΖΔ 8766.3.2  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο 

απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ 

άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 

Υ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 5,42€    

 

A.T.: 190 

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 85/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΑΣΖΔ 8766.1.1  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM κνλνπνιηθό Γηαηνκήο:1 Υ 1,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο 

απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ 

άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  κνλνπνιηθφ 

Γηαηνκήο:1 Υ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 2,50€    

 

 

 

A.T.: 191 

ΑΣΖΔ 8766.5.4  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 6 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο 

απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ 

άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  πεληαπνιηθφ 

Γηαηνκήο:5 Υ 6 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 11,20€    

 

A.T.: 192 

ΑΣΖΔ 8766.5.5  Καιώδην ηύπνπ ΝΤM πεληαπνιηθό Γηαηνκήο:5 Υ 10 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο 

απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ 

άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.     

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 13,50€    

 

A.T.: 193 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 86/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΑΣΖΔ 8773.3.1  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Σξηπνιηθό - 

Γηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  Σξηπνιηθφ - 

Γηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 2,51€    

 

A.T.: 194 

ΑΣΖΔ 8773.4.1  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Σξηπνιηθό κε 

νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 25 + 16 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  Σξηπνιηθφ κε 

νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 25 + 16 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΗ  ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΞΗ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 16,16€    

 

A.T.: 195 

ΑΣΖΔ 8773.4.7  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Σξηπνιηθό κε 

νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 150 + 70 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  Σξηπνιηθφ κε 

νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 150 + 70 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΗΑ  ΚΑΗ ΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 69,10€    

 

A.T.: 196 

ΑΣΖΔ 8773.5.1  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Σεηξαπνιηθό - 

Γηαηνκήο 4 Υ 1,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 87/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  Σεηξαπνιηθφ - 

Γηαηνκήο 4 Υ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 3,08€    

 

A.T.: 197 

ΑΣΖΔ Ν8773.6.6  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Πεληαπνιηθό - 

Γηαηνκήο 5 Υ 16 mm2  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία     

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 16,00€    

 

A.T.: 198 

ΑΣΖΔ Ν8780.3.1  Καιώδην ηύπνπ H07RN-F ηξηπνιηθό Γηαηνκήο:3 Υ 1,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 46  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ H07RN-F, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ, εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, 

δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 3,50€    

 

A.T.: 199 

ΑΣΖΔ 8774.3.1  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό - Γηαηνκήο 3 Υ 1,5 

mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  Σξηπνιηθφ - Γηαηνκήο 3 Υ 1,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 88/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 5,14€    

 

A.T.: 200 

ΑΣΖΔ 8774.3.2  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό - Γηαηνκήο 3 Υ 2,5 

mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  Σξηπνιηθφ - Γηαηνκήο 3 Υ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΧ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 5,48€    

 

A.T.: 201 

ΑΣΖΔ 8774.4.5  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σξηπνιηθό κε νπδέηεξε 

κεησκέλεο δηαηνκήο Γηαηνκήο 3 Υ 95 + 50 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  Σξηπνιηθφ κε νπδέηεξε κεησκέλεο δηαηνκήο 

Γηαηνκήο 3 Υ 95 + 50 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 57,35€    

 

A.T.: 202 

ΑΣΖΔ 8774.5.2  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Σεηξαπνιηθό - Γηαηνκήο 4 Υ 

2,5 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  Σεηξαπνιηθφ - Γηαηνκήο 4 Υ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 89/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 (Αξηζκεηηθψο): 6,57€    

 

A.T.: 203 

ΑΣΖΔ 8774.6.3  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - Γηαηνκήο 5 Υ 

4 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑ  ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 9,34€    

 

A.T.: 204 

ΑΣΖΔ 8774.6.4  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - Γηαηνκήο 5 Υ 

6 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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 6 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΗΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 11,43 €   

 

A.T.: 205 

ΑΣΖΔ 8774.6.5  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - Γηαηνκήο 5 Υ 

10 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 90/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 (Αξηζκεηηθψο): 15,50€    

 

A.T.: 206 

ΑΣΖΔ 8774.6.7  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό - Γηαηνκήο 5 Υ 

25 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 21,50€    

 

A.T.: 207 

ΝΔΣ ΖΛΜ 

65.80.40.1  

Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ. Δζράξα πιάηνπο 100 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 34  100,00%  

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 

mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. 

Πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο 

θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.  

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)    

( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΧΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 12,50€    

 

A.T.: 208 

ΝΔΣ ΖΛΜ 

65.80.40.4  

Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ. Δζράξα πιάηνπο 400 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 34  100,00%  

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 

mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. 

Πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο 

θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.  

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)    

( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 91/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ     

 (Αξηζκεηηθψο): 32,00€    

 

A.T.: 209 

ΖΛΜ Ν65.80.40.5  Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ. Δζράξα πιάηνπο 500 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 34  100,00%  

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 

mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. 

Πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο 

θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.  

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)    

( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 44,00€    

 

A.T.: 210 

ΑΣΖΔ Ν9321.20  Δπζύγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, όδεπζεο θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ20 

mm  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

 Δπζχγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη 

θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε ησλ θαισδίσλ 

(αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 1,70€    

 

A.T.: 211 

ΑΣΖΔ Ν9321.25  Δπζύγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, όδεπζεο θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ25 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Δπζχγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη 

θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε ησλ θαισδίσλ 

(αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 92/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ     

 (Αξηζκεηηθψο): 2,00€    

 

A.T.: 212 

ΑΣΖΔ Ν9321.32  Δπζύγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, όδεπζεο θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ32 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Δπζχγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη 

θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε ησλ θαισδίσλ 

(αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 2,80€    

 

A.T.: 213 

ΑΣΖΔ Ν9321.40  Δπζύγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, όδεπζεο θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ40 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Δπζχγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη 

θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε ησλ θαισδίσλ 

(αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 3,50€    

 

A.T.: 214 

ΑΣΖΔ Ν9322.20  Γηακνξθώζηκνο θπκαηνεηδήο ζσιήλαο (ζπηξάι) απν u-PVC, όδεπζεο 

θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ20 mm  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Γηακνξθψζηκνο θπκαηνεηδήο ζσιήλαο (ζπηξάι) απν u-PVC,  δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο 

πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε 

ησλ θαισδίσλ (αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 93/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 1,85€    

 

A.T.: 215 

ΑΣΖΔ Ν9322.25  Γηακνξθώζηκνο θπκαηνεηδήο ζσιήλαο (ζπηξάι) απν u-PVC, όδεπζεο 

θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ25 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Γηακνξθψζηκνο θπκαηνεηδήο ζσιήλαο (ζπηξάι) απν u-PVC,  δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο 

πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε 

ησλ θαισδίσλ (αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 2,30€    

 

A.T.: 216 

   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.36.1.2  

σιελώζεηο πξνζηαζίαο θαισδίσλ, από πνιπαηζπιέλην  (PE), 

δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο. Με ζσιήλεο ζε θνπινύξεο, κε ηππνπνίεζε 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 

[DN/ΟD], ζιηπηηθήο αληνρήο ≥ 450 N θαηά ηελ πξόηππε δνθηκή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 61386. σιελώζεηο DN/ΟD 50 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.1  100,00%  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο θαισδίσλ απφ πνιπαηζπιέλην  

(PE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 61386, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα. 

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξάηαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλσζεο (m) θαηά ηα αλσηέξσ,    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  ΟΓΓΟΝΣΑ  ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 0,82€   

 

A.T.: 217   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.36.1.5  

σιελώζεηο πξνζηαζίαο θαισδίσλ, από πνιπαηζπιέλην  (PE), 

δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο. Με ζσιήλεο ζε θνπινύξεο, κε ηππνπνίεζε 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 

[DN/ΟD], ζιηπηηθήο αληνρήο ≥ 450 N θαηά ηελ πξόηππε δνθηκή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 61386. σιελώζεηο DN/ΟD 90 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.1  100,00%  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο θαισδίσλ απφ πνιπαηζπιέλην  

(PE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 61386, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα. 

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξάηαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 94/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλσζεο (m) θαηά ηα αλσηέξσ,    

 

ΔΤΡΧ 

(Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 1,55€    

 

A.T.: 218 

ΑΣΖΔ Ν9308.2  Φξεάηην επηζθέςεσο από ζθπξόδεκα πάρνπο 10 cm κε κνλό 

ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm, βάζνπο 70 cm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 10  100,00%  

Φξεάηην επηζθέςεσο απφ ζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm κε κνλφ ρπηνζηδεξνχλ θάιπκκα δειαδή πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη, θαηαζθεπή μπινηχπνπ, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ 

ζσιήλσλ δηειεχζεσο ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ γηά ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ. Ο ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ ζα επηζηξσζεί κε 

ζθπξφδεκα  150 ζε πάρνο 10 cm.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 180,00€    

 

A.T.: 219 

ΑΣΖΔ 8735.2.1  Κπηίν δηαθιαδώζεσο Πιαζηηθό - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70mm -   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 3,90€    

 

A.T.: 220 

ΑΣΖΔ 8735.2.3  Κπηίν δηαθιαδώζεσο Πιαζηηθό - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 100 Υ 

100mm -   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 5,44€    

 

( 1 m )  Μέηξν  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 95/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

A.T.: 221 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.1  

Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ θακπάλα, κε θύθισκα LED 115W   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ θακπάλα, κε θχθισκα LED 115W. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν LED driver (ηξνθνδνηηθφ), κε 

ζπληειεζηή ηζρχνο ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 0,95. Θα είλαη δε πξνθαισδηνκέλν κε θαιψδην θαηάιιειεο δηαηνκήο κε 

θαηάιιειε κφλσζε γηα αληνρή ζε ζεξκνθξαζία έσο 90°C ελψ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ππάξρεη 

θιεκα γηα θαιψδην δηαηνκήο 3x1,5mm² ηνπιάρηζηνλ.  Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη θαηαλνκή θσηηζκνχ, ε νπνία ζα 

πξνθχπηεη απφ αλαγλσξηζκέλν θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη δείθηεο ζάκβσζεο 

UGR≤19 (φπσο νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ12464) αλεμαξηήησο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θσηηζηηθνχ κέζα ζηνλ 

ρψξν. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±5% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 

80, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο (L80B20) ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 80.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε 

θσηεηλή ηνπ εθξνή δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Θα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεψλ 

θαη πγξαζίαο ΗΡ40 ηνπιάρηζηνλ θαη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεο ΗΚ06 ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ 

CE, πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν 

ΔΝ62471 (photobiologicalcompatibility). Δπίζεο ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ENEC ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ απφ 

αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 

(luminaires-generalrequirements&tests) ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ 

(θαη φρη κφλν έλα δείγκα) θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ62493 θαη 

ΔΝ55015. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη θαηά ISO 14001. Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 1200,00€    

 

A.T.: 222 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.2  

Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ζπνη ζηεγαλό IP65, κε θύθισκα LED 20W, 230V   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ζπνη ζηεγαλφ IP65, κε θχθισκα LED 20W, 230V. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν LED driver 

(ηξνθνδνηηθφ), κε ζπληειεζηή ηζρχνο ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 0,95. Θα είλαη δε πξνθαισδηνκέλν κε θαιψδην 

θαηάιιειεο δηαηνκήο κε θαηάιιειε κφλσζε γηα αληνρή ζε ζεξκνθξαζία έσο 90°C ελψ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα ππάξρεη θιεκα γηα θαιψδην δηαηνκήο 3x1,5mm² ηνπιάρηζηνλ.  Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη θαηαλνκή 

θσηηζκνχ, ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ αλαγλσξηζκέλν θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη 

δείθηεο ζάκβσζεο UGR≤19 (φπσο νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ12464) αλεμαξηήησο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 

θσηηζηηθνχ κέζα ζηνλ ρψξν. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±5% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη 

ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 80, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο 

(L80B20) ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 80.000 σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή ηνπ εθξνή δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Θα έρεη 

δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεψλ θαη πγξαζίαο ΗΡ40 ηνπιάρηζηνλ θαη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεο ΗΚ06 

ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE, πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ62471 (photobiologicalcompatibility). Δπίζεο ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ 

ENEC ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν 

ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ (θαη φρη κφλν έλα δείγκα) θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, 

ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ62493 θαη ΔΝ55015. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 96/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη θαηά ISO 14001. Πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 650,00€  

 

  

A.T.: 223 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.3  

Φσηηζηηθό ζώκα πιάγηαο ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλό ΗΡ65, κε 

θύθισκα LED ηζρύνο 8.3W   

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα πιάγηαο ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλφ ΗΡ65, κε θχθισκα LED ηζρχνο 8.3W. Σν ζψκα ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ άζξαπζην fiberglass θαη ζα θέξεη αζχκκεηξν αληαπγαζηήξα απφ 

ξηγσηφ αινπκίλην ελψ ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη 

εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν θπηίν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ή άιιν 

ηζνδχλακν, γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ζε ηνίρν, ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 300x160x120mm. 

Θα έρεη θάιπκκα απφ ππξίκαρν γπαιί θαη πεξηκεηξηθή ''θνξλίδα'' απφ αλνμείδσην αηζάιη INOX AISI316. Σν 

θσηηζηηθφ ζα θέξεη LED ηζρχνο 8,3W κε ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ (LED driver) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζχλδεζε ηνπ κε ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο (230V AC) ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε απνκαθξπζκέλνπ 

ηξνθνδνηηθνχ. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±10% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή 

κεγαιχηεξνο ηνπ 80, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο L70B50 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 25.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη 

παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή απφ άιιν παξεκθεξέο ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο 

απφ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα έρεη θιάζε κφλσζεο Η ή θιάζε κφλσζεο IΗ. Σν θσηηζηηθφ 

ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαζψο 

θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα 

πξφηππα ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) θαη ΔΝ60598-2-2 (Luminaires. 

Particularrequirements. Recessedluminaires). Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα 

πξφηππα ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3 & ΔΝ55015. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 450,00€    

 

A.T.: 224 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.4  

Φσηηζηηθό ζώκα επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλό ΗΡ65, κήθνπο 

1475mm, κε θύθισκα LED ηζρύνο 30W   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλφ ΗΡ65, κήθνπο 1475mm, κε θχθισκα LED ηζρχνο 30W, άκεζνπ - 

έκκεζνπ θσηηζκνχ. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ. Θα θέξεη COB LED ηζρχνο 30W κε 

αληηζακβσηηθφ αλαθιαζηήξα. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4000Κ ±10% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη 

ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 90, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο 

(L70B50) ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 50.000 σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Δπίζεο ζα 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 97/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

θέξεη παξέκβπζκα ζηιηθφλεο ή απφ άιιν ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ 

εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 ελψ ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ07.  

Σν θσηηζηηθφ ζα θσηίδεη πάλσ κε κηα ζηελή θαη κηα θάησ κε επξεία δέζκε. Θα θέξεη ζήκαλζε CE θαη ε θαηαζθεπή 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1, ΔΝ61547, ΔΝ60598-2-1, ΔΝ61000-3-2, 

ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015 , ΔΝ62493. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 

γηα ην ζρεδηαζκφ  θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ISO 14001. Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 400,00€    

 

 

A.T.: 225 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.5  

Φσηηζηηθό ζώκα πιάγηαο ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλό ΗΡ65, κε 

θύθισκα LED ηζρύνο 2W   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα πιάγηαο ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλφ ΗΡ65, κε θχθισκα LED ηζρχνο 2W. Σν ζψκα ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ άζξαπζην fiberglass θαη ζα θέξεη αζχκκεηξν αληαπγαζηήξα απφ 

ξηγσηφ αινπκίλην ελψ ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη 

εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν θπηίν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ή άιιν 

ηζνδχλακν, γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ζε ηνίρν, ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 300x160x120mm. 

Θα έρεη θάιπκκα απφ ππξίκαρν γπαιί θαη πεξηκεηξηθή ''θνξλίδα'' απφ αλνμείδσην αηζάιη INOX AISI316. Σν 

θσηηζηηθφ ζα θέξεη LED ηζρχνο 2W κε ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ (LED driver) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε 

ηνπ κε ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο (230V AC) ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε απνκαθξπζκέλνπ ηξνθνδνηηθνχ. H 

ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±10% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 80, 

ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο L70B50 ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 25.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή 

εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή 

απφ άιιν παξεκθεξέο ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-

ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα έρεη θιάζε κφλσζεο Η ή θιάζε κφλσζεο IΗ. Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη δείθηε 

πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαζψο θαη 

πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα 

ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) θαη ΔΝ60598-2-2 (Luminaires. Particularrequirements. 

Recessedluminaires). Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, 

ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3 & ΔΝ55015. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 

εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 400,00€    

 

A.T.: 226 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.6  

Φσηηζηηθό ζώκα ςεπδνξνθήο , κε θύθισκα LED 29W   

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 98/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Φσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο , κε θχθισκα LED 29W, θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνπξεζζαξηζηφpolycarbonate 

άζξαπζην θαη απηνζβελφκελν ή ραιπβδνέιαζκα, αλζεθηηθφ ζηελ αθηηλνβνιία UV γηα απνθπγή ηνπ θηηξηλίζκαηνο 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Θα θέξεη opalδηαρχηε (θάιπκκα) απφ technopolymer κε πςειφ βαζκφ 

δηαπεξαηφηεηαο. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν LED driver (ηξνθνδνηηθφ), κε ζπληειεζηή ηζρχνο ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 

0,95. Θα είλαη δε πξνθαισδηνκέλν κε θαιψδην θαηάιιειεο δηαηνκήο κε θαηάιιειε κφλσζε γηα αληνρή ζε 

ζεξκνθξαζία έσο 90°C ελψ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ππάξρεη θιεκα γηα θαιψδην δηαηνκήο 

3x1,5mm² ηνπιάρηζηνλ.  

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη είλαη ''LowOpticalFlicker'' κε 

πνζνζηφ flicker<8% γηα ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50Hz ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί ελνριήζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ρψξνπ θαη αιινηψζεηο ηεο εηθφλαο ζε νζφλεο Ζ/Τ, θηλεηψλ, tabletsθιπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θσηηζηηθφ ζα 

έρεη θαηαλνκή θσηηζκνχ, ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ αλαγλσξηζκέλν θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην, απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηεη δείθηεο ζάκβσζεο UGR≤19 (φπσο νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ12464) αλεμαξηήησο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηνπ θσηηζηηθνχ κέζα ζηνλ ρψξν. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±5% θαη ν δείθηεο CRI ζα 

είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 80, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο 

(L80B20) ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 80.000 σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή ηνπ εθξνή δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Θα έρεη 

δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεψλ θαη πγξαζίαο ΗΡ40 ηνπιάρηζηνλ θαη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεο ΗΚ06 

ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE, πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ62471 (photobiologicalcompatibility). Δπίζεο ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ 

ENEC ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν 

ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ (θαη φρη κφλν έλα δείγκα) θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, 

ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ62493 θαη ΔΝ55015. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 

ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη θαηά ISO 14001. Πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 700,00€    

 

A.T.: 227 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.7  

Φσηηζηηθό ζώκα ςεπδνξνθήο , κε θύθισκα LED 12W   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο , κε θχθισκα LED 12W, θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνπξεζζαξηζηφpolycarbonate 

άζξαπζην θαη απηνζβελφκελν ή ραιπβδνέιαζκα, αλζεθηηθφ ζηελ αθηηλνβνιία UV γηα απνθπγή ηνπ θηηξηλίζκαηνο 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Θα θέξεη opalδηαρχηε (θάιπκκα) απφ technopolymer κε πςειφ βαζκφ 

δηαπεξαηφηεηαο. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν LED driver (ηξνθνδνηηθφ), κε ζπληειεζηή ηζρχνο ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 

0,95. Θα είλαη δε πξνθαισδηνκέλν κε θαιψδην θαηάιιειεο δηαηνκήο κε θαηάιιειε κφλσζε γηα αληνρή ζε 

ζεξκνθξαζία έσο 90°C ελψ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ππάξρεη θιεκα γηα θαιψδην δηαηνκήο 

3x1,5mm² ηνπιάρηζηνλ.  

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη είλαη ''LowOpticalFlicker'' κε 

πνζνζηφ flicker<8% γηα ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50Hz ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί ελνριήζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ρψξνπ θαη αιινηψζεηο ηεο εηθφλαο ζε νζφλεο Ζ/Τ, θηλεηψλ, tabletsθιπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θσηηζηηθφ ζα 

έρεη θαηαλνκή θσηηζκνχ, ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ αλαγλσξηζκέλν θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην, απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηεη δείθηεο ζάκβσζεο UGR≤19 (φπσο νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ12464) αλεμαξηήησο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηνπ θσηηζηηθνχ κέζα ζηνλ ρψξν. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±5% θαη ν δείθηεο CRI ζα 

είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 80, ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο 

(L80B20) ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 80.000 σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή ηνπ εθξνή δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Θα έρεη 

δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεψλ θαη πγξαζίαο ΗΡ40 ηνπιάρηζηνλ θαη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεο ΗΚ06 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 99/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE, πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ62471 (photobiologicalcompatibility). Δπίζεο ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ 

ENEC ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν 

ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ (θαη φρη κφλν έλα δείγκα) θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, 

ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ62493 θαη ΔΝ55015. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 

ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη θαηά ISO 14001. Πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 500,00€    

 

A.T.: 228 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.8  

Φσηηζηηθό ζώκα νξνθήο , κε θύθισκα LED 18W   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη νξαηήο ηνπνζέηεζεο θαη ζα έρεη ζψκα απφ ρπηφ αινπκίλην, ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε 

βαθή θαη θαηφπηλ εηδηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε θαη UV αθηηλνβνιία. H 

ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 80, ελψ ε 

δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο (L70B50) ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 25.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή εθξνή 

ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη αληηζακβσηηθφ θάιπκκα ηεο 

θσηεηλήο πεγήο (LED board) ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζάκβσζε. Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή, 

δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεψλ θαη πγξαζίαο ΗΡ40 ηνπιάρηζηνλ θαη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεο ΗΚ07 

ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη ζήκαλζε CE ελψ ε θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ62471 

(photobiologicalcompatibility), ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) θαη ΔΝ60598-2-2 (Luminaires. 

Particularrequirements. Recessedluminaires) θαζψο επίζεο κε ηα ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, 

EN62493 θαη ΔΝ55015. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 

9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 400,00€    

 

A.T.: 229 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.9  

Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλό ΗΡ66 κε θύθισκα LED 

33W   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  

Φσηηζηηθφ ζηεγαλφ, νξαηήο ηνπνζέηεζεο, IP66, κε θχθισκα LED ηζρχνο 33W. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ άζξαπζην θη απηφζβεζην V2 polycarbonate ή άιιν ηζνδχλακν, ην νπνίν ζα θέξεη 

ξαβδψζεηο γηα κεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή, ελψ εζσηεξηθά ζα θέξεη ζπκκεηξηθφ αληαπγαζηήξα απφ θχιιν 

ράιπβα βακκέλν ζε ιεπθφ ρξψκα. Θα έρεη αληηζακβσηηθφδηαρχηε (θάιπκκα ησλ LED) επίζεο απφ άζξαπζην θη 

απηφζβεζην V2 polycarbonate ή άιιν ηζνδχλακν ηνπ νπνίνπ ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ζα είλαη ξαβδσηή γηα 

κεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή θαη κείσζε ηεο ζάκβσζεο ελψ ε εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ζα είλαη ιεία γηα 

επθνιφηεξν θαζαξηζκφ αιιά θη πςειφηεξε θσηεηλή απφδνζε. Ο δηαρχηεο ζα ζπγθξαηείηαη ζην ζψκα ηνπ 

θσηηζηηθνχ κε αλνμείδσηεο βίδεο θαη ζα είλαη αλνηγφκελνο ή αθαηξνχκελνο εληειψο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 100/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ LED θαη ηνπ ηξνθνδνηηθνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαζαίξεζε νιφθιεξνπ ηνπ 

θσηηζηηθνχ. Θα θέξεη ζηεξίγκαηα απφ αλνμείδσην αηζάιη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ νξνθή ή γηα αλάξηεζε θη 

ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ (LED driver), κε ζπληειεζηή ηζρχνο ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 0,95. Σν θσηηζηηθφ ζα 

θέξεη επίζεο παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή πνιπνπξεζάλε ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ ζηεγαλνπνίεζεο θαη ζα θέξεη 

ελζσκαησκέλν ηαρπζχλδεζκν (fastconnector) γηα ηελ ειεθηξηθή ηνπ ηξνθνδνζία, ρσξίο λα απαηηείηαη παξέκβαζε 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν βαζκφο ζηεγαλφηεηαο. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη είλαη ''LowOpticalFlicker'' κε πνζνζηφ flicker<8% γηα ζπρλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο 50Hz ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί ελνριήζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ θαη αιινηψζεηο ηεο εηθφλαο ζε 

νζφλεο Ζ/Τ, θηλεηψλ, tabletsθιπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη LED, ε θσηεηλή ηζρχο ησλ νπνίσλ 

δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 5450lm θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρχνο (LED+driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 40W. 

H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±5% θη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 80, ελψ 

ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο (L70B20) ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 50.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή εθξνή 

ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Θα έρεη θιάζε κφλσζεο Η, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη 

ζηεξεψλ θη πγξαζίαο ΗΡ66 ηνπιάρηζηνλ θαη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεο ΗΚ08 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα θέξεη 

ζήκαλζε CE. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ENEC απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) θαη ΔΝ60598-2 (Luminaires. 

Particularrequirements), ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη φρη κφλν έλα 

δείγκα θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. H πηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζα γίλεηαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπο απφ ην ΔΤΓ ή θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

Δπξσπατθά ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη πεξηιακβάλνπλ επηζεψξεζε ηεο 

παξαγσγήο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, 

ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015, ΔΝ62471 & ΔΝ62493. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ φπσο επίζεο θαη ISO 

14001. Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 500,00€    

 

A.T.: 230 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.10  

Φσηηζηηθό επη θσληθνύ ηζηνύ, ύςνπο 4m, ζηεγαλό ΗΡ65, κε LED 93W θαη 

ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 101  25,00%  

 ΖΛΜ 103  50,00%  

 ΖΛΜ 104  25,00%  

Φσηηζηηθφ επη θσληθνχ ηζηνχ, χςνπο 4m, ζηεγαλφ ΗΡ65, κε LED 93W θαη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ κε ηα εμήο 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

- Φσηηζηηθφ ζρήκαηνο αλεζηξακκέλνπ θψλνπ. 

- Βάζε θαη άλσ θάιπκκα απφ ρπηφ αινπκίλην. Σν άλσ θάιπκκα ζα θέξεη ελζσκαησκέλεο ςήθηξεο γηα ηα 

led.  

- Θα θέξεη εηδηθή αληηζακβσηηθε θαη θαηεπζπληηθε δηάηαμε θαηά ηεο θσηνξππαλζεο, πνπ δηαρέεη ην θσο 

πξνο ηα θάησ. 

- Κάιπκκα απφ δηαθαλέο πνιπθαξβνληθν, αζξαπζην, απηνζβεζην θαη ζηαζεξνπνηεκέλν θαηά ηεο uv 

αθηηλνβνιίαο. 

- Σα LED ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα έμεο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: απφδνζε ≥ 139 lm/w, ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο 4000Κ kai ρξσκαηηθή απφδνζε CRI ≥ 70 ζπκθψλα κε επίζεκα έγγξαθα ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ LED. Δπίζεο απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο ζα πξνθχπηεη θαη 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 101/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ε δηάξθεηα δσήο ησλ led ζε ψξεο ιεηηνπξγηάο - ηνπιάρηζηνλ 80.000 ψξεο θαη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 80.000 

σξψλ ιεηηνπξγηάο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο 

ζπκθψλα κε ην πξφηππν LM80. Ζ θσηνκεηξηθή θακπχιε ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξνέξρεηαη απφ πηζηνπνηεκέλν 

θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην. 

- Φέξεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ θαζψο θη απηφκαηε ζπζθεπή πνπ πξνζηαηεχεη ηα LED απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ηα ξεχκαηα αηρκήο θαη δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγηάο ζε ρακειά 

επίπεδα (automatonreset). 

- Σα θπθιψκαηα ησλ LED ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηά φισλ ησλ ππφινηπσλ led ζε 

πεξίπησζε αζηνρίαο ελφο απφ ηα LED. 

- Σν θσηηζηηθφ δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπε θαη ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζε επίζεκν θαηάινγν ηνπ 

εξγνζηάζηνπ θαηαζθεπήο πξνέιεπζεο επξσπατθήο έλσζεο. 

- H κεγίζηε κεηξνχκελε ζεξκνθξαζία ζηα ζεκεία θφιιεζεο ησλ LED δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 75°C  

- Φέξεη ελζσκαησκέλε αζθάιεηα πξνζηαζίαο 6,3A.  

- Κιάζε κφλσζεο ΗΗ. 

- Γείθηεο ζηεγαλφηεηαο IP65. 

- Γείθηεο αληνρήο ζε θξνχζε ΗΚ08. 

- Πηζηνπνίεζε ηεο θσηεηλήο πεγήο (LED) θαηά EN 62471 ζρεηηθά κε ηε θσηνβηνινγηθε ηεο αζθάιεηα θαη 

θαηάηαμε ηεο ζηελ θιάζε θίλδπλνπ RG0 (κεδεληθφο θσηνβηνινγηθνο θίλδπλνο). 

- Πηζηνπνηεηηθφ  ENEC απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην δνθίκσλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε 

ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 (luminaires-generalrequirements&tests) θαη ΔΝ60598-2-3 (luminaires-streetlighting), ην 

νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ (θαη φρη κφλν έλα δείγκα) θαη ζα 

πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαζψο 

θαη θαηά ISO 14001. 

ΦΧΣΟΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: 

πκκεηξηθή επξεία ειιεηςνεηδήο θαηαλνκή θσηηζκνχ κε θαθνχο πςειήο απφδνζεο 

ΛΑΜΠΣΖΡΔ: 

Σν θσηηζηηθφ πεξηιακβάλεη ιακπηήξεο LED white 93W 4000Κ, κε ηα αληίζηνηρα ειεθηξνληθά φξγαλα ελαχζεσο 

θαη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ. Ζ ειάρηζηε θσηεηλή απφδνζε έθαζηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη 12500 lm, κε 

ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 80000 ψξεο 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ιακπηήξεο, ν ηζηφο θσηηζκνχ κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά εγθαηάζηαζεο, ε 

βάζε ηνπ θσηηζηηθνχ απφ ζθπξφδεκα, ην θξεάηην βάζεσο ηνπ ηζηνχ κε κεηαιιηθφ θάιπκκα,  ε κεηαθνξά, 

θνξηνεθθφξησζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ε εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο γηα ηελ παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 2200,00€    

 

A.T.: 231 

ΑΣΖΔ 

ΝΦΧΣ.ΑΟ.11  

Φσηηζηηθό ελδνδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο αλάδεημεο δέληξσλ, ζηεγαλό 

ΗΡ67, κε LED 13W θαη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 59  100,00%  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 102/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Φσηηζηηθφ ελδνδαπέδηαο ηνπνζέηεζεο αλάδεημεο δέληξσλ, ζηεγαλφ ΗΡ67, κε LED 13W θαη ελζσκαησκέλν 

ηξνθνδνηηθφ. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηφ αινπκίλην θαη ζα είλαη βακκέλν κε 

θαηάιιειε βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε. Σν 

θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν θπηίν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ή άιιν ηζνδχλακν, γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ζε 

ηζηκεληέληα βάζε, ηνπ νπνίνπ ην χςνο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 200mm. Θα έρεη πεξηκεηξηθή ''θνξλίδα'' απφ 

αλνμείδσην αηζάιη INOX AISI316, θαη ζα θέξεη γπάιηλν θάιπκκα απφ πεξηκεηξηθά ακκνβνιεκέλν ππξίκαρν γπαιί 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15mm. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη ζπκκεηξηθφ αληαπγαζηήξα απφ αινπκίλην πςειήο 

θαζαξφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 99,85% θαη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ. Θα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή απφ 

άιιν παξεκθεξέο ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο 

ηνπιάρηζηνλ IP68 θαη ζα έρεη θιάζε κφλσζεο Η ή θιάζε κφλσζεο IΗ. Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο 

έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαη ζα αληέρεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ βάξνο 4000kg ηνπιάρηζηνλ. H 

ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±5% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 90, ελψ 

ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο (L70B50) ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 50.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή ηνπ 

εθξνή δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ζπκκεηξηθή επξεία δέζκε, εχξνπο 

60°±5%. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 & 

ΔΝ60598-2-3, ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ62493 θαη ΔΝ55015. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ θαη ISO 14001. Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ, δνθηκή θαη 

παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 500,00€    

 

A.T.: 232 

ΑΣΖΔ 8801.1.1  Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V 

Δληάζεσο 10 Α απιόο κνλνπνιηθόο   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΗ ΔΞΗ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 4,06€   

 

A.T.: 233 

ΑΣΖΔ 8816  Γηαθόπηεο ζηεγαλόο νξαηόο κε πιήθηξν θαη ελδεηθηηθή ιπρλία 

εληάζεσο 10 Αηάζεσο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 49  100,00%  

250 V Γηαθφπηεο ζηεγαλφο νξαηφο κε πιήθηξν θαη ελδεηθηηθή ιπρλία εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V πιήξεο 

δειαδή πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 7,50€    

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 103/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

A.T.: 234 

ΑΣΖΔ 8801.1.4  Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V 

Δληάζεσο 10 Α θνκηηαηέξ ή αιιέξεηνύξ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 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  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΗΑ  ΛΔΠΣΑ    

 

A.T.: 235 

   

ΑΣΖΔ 8826.3.2  Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 49  100,00%  

Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ,κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, 

παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α  

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑ  ΚΑΗ ΣΔΔΡΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 9,04€    

 

A.T.: 236    

ΑΣΖΔ 8827.3.2  Ρεπκαηνδόηεο ζηεγαλόο ρσλεπηόο πιήξεο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α -   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 49  100,00%  

Ρεπκαηνδφηεο ζηεγαλφο ρσλεπηφο πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ξεπκαηνδφηνπ θαη κηθξνυιηθψλ 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α -   

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 17,00€    

 

A.T.: 237 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.1  

Γεληθόο πίλαθαο ρακειήο ηάζεο, ηύπνπ πεδίσλ πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 

53 (Γ.Π.Υ.Σ.)  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεο, ηχπνπ πεδίσλ πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 53, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα 

ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (γεληθφ απηφκαην ειεθηξνληθφ δηαθφπηε κε 

ζεξκηθή θαη καγλεηηθή πξνζηαζία, κηθξναπηφκαηννπο, δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, 

ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιπβδνέιαζκα DKP, ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη 

κηθξνυιηθά, θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία.    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 104/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 8000,00€    

 

A.T.: 238 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.2  

Γεληθόο πίλαθαο θηηξίνπ 1 (απνζεθώλ), επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο 

IP 30 (Π-ΓΚ1)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 3500,00€    

 

A.T.: 239    

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.3  

Πίλαθαο απνζεθώλ 1 & 2, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 30 (Π-Κ1Α)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 600,00€    

 

A.T.: 240    

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.4  

Πίλαθαο απνζήθεο 3, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 30 (Π-Κ1Β)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 105/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 400,00€    

 

A.T.: 241 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.5  

Πίλαθαο απνζήθεο 4, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 30 (Π-Κ1Γ)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 400,00€    

 

A.T.: 242 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.6  

Πίλαθαο απνζήθεο 5, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 30 (Π-Κ1Γ)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 400,00€    

 

A.T.: 243 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.7  

Πίλαθαο απνζήθεο 6, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 30 (Π-Κ1Δ)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 106/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 400,00€    

 

A.T.: 244 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.8  

Πίλαθαο ηζνγείνπ θηηξίνπ 2 (γξαθεία), επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 

30 (Π-Κ2Η)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 2000,00€    

 

A.T.: 245 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.9  

Πίλαθαο νξόθνπ θηηξίνπ 2 (γξαθεία), επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 

30 (Π-Κ2ΟΡ)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 1500,00€    

 

A.T.: 246 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.10  

Πίλαθαο θσηηζκνύ - ξεπκαηνδνηώλ κεραλνζηαζίσλ, επίηνηρνο πιήξεο, 

πξνζηαζίαο IP 30 (Π-ΜΥ)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 107/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 350,00€    

 

A.T.: 247  

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.11  

Πίλαθαο πδξνζηαζίνπ, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 53 (Π-ΤΓ)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 900,00€    

 

A.T.: 248 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.12  

Πίλαθαο θιηκαηηζκνύ, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 53 (Π-ΚΛ)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 3800,00€    

 

A.T.: 249 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.13  

Πίλαθαο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ, επίηνηρνο πιήξεο, πξνζηαζίαο IP 53 (Π-

ΔΦ)  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα πξνζηαζίαο 

γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηννπο, 

δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιπβδνέιαζκα DKP κε θάιπκκα απφ plexiglass  ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 108/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

θαιψδηα θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 900,00€    

 

A.T.: 250 

ΑΣΖΔ 

Ν8843.ΑΟ.14  

Δξκάξην δηόξζσζεο ζπληειεζηή ηζρύνο, ηύπνπ πεδίσλ, πξνζηαζίαο IP 

53 (C-BANK)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Δξκάξην δηφξζσζεο ζπληειεζηή ηζρχνο, ηχπνπ πεδίσλ, φπσο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κέζα 

πξνζηαζίαο γξακκψλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο (δηαθφπηε δηαξξνήο, γεληθφ δηαθφπηε, γεληθέο αζθάιεηεο, 

κηθξναπηφκαηννπο, δηαθφπηεο θνξηίνπ, απηφκαηνπο δηαθφπηεο, ππθλσηέο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο) 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιπβδνέιαζκα DKP, ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, θαιψδηα 

θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 4000,00€    

 

A.T.: 251 

ΝΔΣ ΖΛΜ 

65.80.40.1  

Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ. Δζράξα πιάηνπο 100 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 34  100,00%  

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 

mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. 

Πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο 

θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.  

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)    

( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΧΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 12,50€    

 

A.T.: 252 

   

ΝΔΣ ΖΛΜ 

65.80.40.2  

Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ. Δζράξα πιάηνπο 200 mm  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 34  100,00%  

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 

mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 109/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. 

Πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο 

θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.  

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)    

( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 17,50€    

 

 

 

A.T.: 253 

   

ΝΔΣ ΖΛΜ 

65.80.40.3  

Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ. Δζράξα πιάηνπο 300 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 34  100,00%  

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 

mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. 

Πεξηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο 

θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.  

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)    

( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 23,00€    

 

A.T.: 254 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.44  

Καιώδην UTP cat.6, 4 δεπγώλ   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 48  100,00%  

Καιψδην UTP cat.6, 4 δεπγψλ, νξαηφ ή εληνηxηζκέλν εληφο θαλαιηνχ (ζxάξα) αζζελψλ ξεπκάησλ ή εληφο 

πιαζηηθνχ ζσιήλα,δειαδήπξνκήζεηα,πξνζθφκηζε, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο,ζχλδεζεο θαη 

ξχζκηζεο. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ θαισδίνπ.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 5,50€    

 

A.T.: 255 

ΑΣΖΔ 00Ν.ΑΘ.1  Καιώδην UTP cat.6, 25 δεπγώλ   



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 110/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 48  100,00%  

Καιψδην UTP cat.6, 25 δεπγψλ, νξαηφ ή εληνηxηζκέλν εληφο θαλαιηνχ (ζxάξα) αζζελψλ ξεπκάησλ ή εληφο 

πιαζηηθνχ ζσιήλα,δειαδήπξνκήζεηα,πξνζθφκηζε, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο,ζχλδεζεο θαη 

ξχζκηζεο. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ θαισδίνπ.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ     

 (Αξηζκεηηθψο): 8,00€    

 

A.T.: 256 

ΑΣΖΔ 

00Ν.ΖΜ.ΑΡΘ.48  

Πξίδα VOICE/DATA ηύπνπ RJ45/CAT6, νθηώ επαθώλ   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 48  100,00%  

Πξίδα VOICE/DATA ηχπνπ RJ45/CAT6, νθηψ επαθψλ, δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγεία    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 40,00€    

 

A.T.: 257    

ΑΣΖΔ Ν9500.1  Πξίδα ηειεθώλνπ 4 επαθώλ Rj11   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 61  100,00%  

Πξίδα ηειεθψλνπ 4 επαθψλ Rj11, xσλεπηή κε ην θνπηί, δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά, 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγεία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 25,00€    

 

A.T.: 258 

ΑΣΖΔ Ν9321.25  Δπζύγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, όδεπζεο θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ25 

mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Δπζχγξακκνο ζσιήλαο απν u-PVC, δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη 

θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε ησλ θαισδίσλ 

(αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ     



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 111/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 (Αξηζκεηηθψο): 2,00€    

 

A.T.: 259 

ΑΣΖΔ Ν9322.25  Γηακνξθώζηκνο θπκαηνεηδήο ζσιήλαο (ζπηξάι) απν u-PVC, όδεπζεο 

θαισδίσλ, δηακέηξνπ Φ25 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 8  100,00%  

Γηακνξθψζηκνο θπκαηνεηδήο ζσιήλαο (ζπηξάι) απν u-PVC,  δειαδή πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θαισδίσλ απν γαιβαληζκέλν ζχξκα. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζηεξίγκαηα απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο 

πνπ ζα απαηηεζνχλ, νη θακπχιεο, νη κνχθεο, ηα ξαθφξ, ηα θνιάξα θαη ην γαιβαληζκέλν ζχξκα γηα ηελ νδήγεζε 

ησλ θαισδίσλ (αηζαιίλα). χκθσλα κε ηελ Οξηζηηθή κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.    

( 1 m )  Μέηξν  

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ  ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 2,30€    

 

A.T.: 260 

ΑΣΖΔ Ν8993.12   Σειεθσληθόο θαηαλεκεηήο εηζαγσγήο θαισδίνπ Ο.Σ.Δ.   

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 52  100,00%  

Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο εηζαγσγήο θαισδίνπ Ο.Σ.Δ., ζε κεηαιιηθφ εξκάξην, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δηεπζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ κέζα ζηνλ 

θαηαλεκεηή, ζχλδεζε ησλ άθξσλ, έιεγρν θαη δνθηκέο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 200,00€    

 

A.T.: 261 

   

ΑΣΖΔ 00Ν.ΛΑΛ.ΣΚ  Σειεθσληθό θέληξν ηύπνπ VO-IP  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 61  100,00%  

      Σειεθσληθφ θέληξν, πιήξσο ειεθηξνληθφ, απνηεινχκελν απν ην θπξίσο ηειεθσληθφ θέληξν, ηηο ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο κεηά θαισδίσλ, ηελ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα θαη θαιψδην φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηα ζρέδηα θαη 

ηελ νξηζηηθή κειέηε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν εληφο 

ζπγθξνηήκαηνο θσλήο θαη δεδνκέλσλ (rack), θαη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία. Σα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θέληξνπ ζα είλαη: 

- Μεγ. αξηζκφο αλαι. εμσηεξηθψλ γξακκψλ: 8 

- Μεγ. αξηζκφο IP θαλαιηψλ: 8 

- Μεγ. αξηζκφο αλαι. εζσηεξηθψλ γξακκψλ: 20 

- Μεγ. αξηζκφο ςεθηαθψλ εζσηεξηθψλ γξακκψλ: 18 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 112/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

- Σερλνινγία: Hybrid 

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 7000,00€    

 

A.T.: 262    

ΑΣΖΔ Ν8993.7U  πγθξόηεκα θαηαλεκεηώλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζε rack 7U   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 61  100,00%  

      πγθξφηεκα θαηαλεκεηψλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζε rack 7U, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 

εγθαηάζηαζε, δηεπζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή, 

ζηεξέσζε ησλ άθξσλ, έιεγρν θαη δνθηκέο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη' ειάρηζηνλ ηνπ αθφινπζνπ 

εμνπιηζκνχ: 

- 2 x PATCH PANEL 6 ΘΔΔΧΝ, cat6 (2U) 

- 1 x SWITCH 5 ΘΔΔΧΝ 100Mbps (1U) 

- 1 x ΠΟΛΤΠΡΗΕΟ RACK 7 ΘΔΔΧΝ (1U)    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 3500,00€    

 

A.T.: 263    

ΑΣΖΔ Ν8993.11U  πγθξόηεκα θαηαλεκεηώλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζε rack 11U   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 61  100,00%  

πγθξφηεκα θαηαλεκεηψλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ ζε rack 11U, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 

εγθαηάζηαζε, δηεπζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή, 

ζηεξέσζε ησλ άθξσλ, έιεγρν θαη δνθηκέο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία γηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη' ειάρηζηνλ ηνπ αθφινπζνπ 

εμνπιηζκνχ, εθηφο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ πνπ επηκεηξάηαη θαη πιεξψλεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν Σηκνινγίνπ: 

- 2 x PATCH PANEL 16 ΘΔΔΧΝ, cat6 (2U) 

- 1 x SWITCH 8 ΘΔΔΧΝ 100Mbps (1U) 

- 1 x ΠΟΛΤΠΡΗΕΟ RACK 7 ΘΔΔΧΝ (1U) 

- 1 x ΟΡΗΟΛΧΡΗΓΑ ΣΤΠΟΤ KRONE 10'' (1U) 

- 1 x ΣΖΛ. ΚΔΝΣΡΟ (2U)    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 4000,00€    

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 113/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

A.T.: 264   

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 

12.36.1.5  

σιελώζεηο πξνζηαζίαο θαισδίσλ, από πνιπαηζπιέλην  (PE), 

δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο. Με ζσιήλεο ζε θνπινύξεο, κε ηππνπνίεζε 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 

[DN/ΟD], ζιηπηηθήο αληνρήο ≥ 450 N θαηά ηελ πξόηππε δνθηκή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 61386. σιελώζεηο DN/ΟD 90 mm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.1  100,00%  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο θαισδίσλ απφ πνιπαηζπιέλην  

(PE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 61386, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα. 

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξάηαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλσζεο (m) θαηά ηα αλσηέξσ,    

 

 

 

 

A.T.: 265 

ΑΣΖΔ Ν9308.2  Φξεάηην επηζθέςεσο από ζθπξόδεκα πάρνπο 10 cm κε κνλό 

ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm, βάζνπο 70 cm  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 10  100,00%  

Φξεάηην επηζθέςεσο απφ ζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm κε κνλφ ρπηνζηδεξνχλ θάιπκκα δειαδή πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη, θαηαζθεπή μπινηχπνπ, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ 

ζσιήλσλ δηειεχζεσο ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ γηά ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ. Ο ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ ζα επηζηξσζεί κε 

ζθπξφδεκα  150 ζε πάρνο 10 cm.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 180,00€    

 

A.T.: 266 

  

ΑΣΖΔ 8773.1.6  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Μνλνπνιηθό - 

Γηαηνκήο 1 Υ 16 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  Μνλνπνιηθφ - 

Γηαηνκήο 1 Υ 16 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 3,80€    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 1,55€    



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 114/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

A.T.: 267    

ΑΣΖΔ 8773.1.9  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Μνλνπνιηθό - 

Γηαηνκήο 1 Υ 50 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  Μνλνπνιηθφ - 

Γηαηνκήο 1 Υ 50 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΧ  ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 8,21€    

 

A.T.: 268    

ΑΣΖΔ 8773.1.10  Καιώδην ηύπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Μνλνπνιηθό - 

Γηαηνκήο 1 Υ 70 mm2  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο 

(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  Μνλνπνιηθφ - 

Γηαηνκήο 1 Υ 70 mm2  

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ  ΛΔΠΣΑ    

 (Αξηζκεηηθψο): 10,86€    

 

A.T.: 269 

ΑΣΖΔ Ν8845.3  Σξίγσλν γείσζεο κήθνο πιεπξώλ 3,0m - ηξία (3) θξεάηηα 20x20 cm κε 

ειεθηξόδην κήθνπο 2,50 m  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 47  100,00%  

Σξίγσλν γείσζεο απνηεινχκελν απν ηξία ειεθηξφδηα xάιθηλα κε xαιχβδηλεςχxε κε ηνπο εηδηθνχο ζπλδεηήξεο 

αγσγψλ, ηνλ xάιθηλν πνιχθισλν αγσγφ ζχλδεζεο δηαηνκήο 16 η.x. κέζα ζε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 3/4 ins 

θαη ηα ηξία θξεάηηα κε ηα θαιχκαηά ηνπο δηαζηάζεσλ 20 x 20 cn γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ ζπλδέζεσλ, δειαδή 

πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζία έκπεμεο ειεθηξνδίσλ ζηηο θνξπθέο ηζφπιεπξνπ 

ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m ζχλδεζήο ηνπο κε ηνλ xάιθηλν αγσγφ θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ θαη δνθηκψλ γηα 

παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 650,00€    

 

A.T.: 270 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 115/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΑΚΡ.2  Αγσγόο θπθιηθήο δηαηνκήο, Ø10 mm, ραιύβδηλνο ζεξκά 

επηςεπδαξγπξσκέλνο (St/tZn)  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 45  100,00%  

Αγσγφο θπθιηθήο δηαηνκήο, Ø10 mm, ραιχβδηλνο ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνο (St/tZn), (350gr/m2), ζε coils, DIN 

48801, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θιπ., ρξεζηκνπνηνχκελνο γηα πεξηκεηξηθή γείσζε 

κέζα ζην έδαθνο ή ζην κπεηφλ δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 60,00€    

 

A.T.: 271  

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΑΚΡ.3  πιιεθηήξηνο αγσγόο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο St/Zn Φ8 mm   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 45  100,00%  

πιιεθηήξηνο αγσγφο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο St/Zn Φ8 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, 

ζχλδεζεο θιπ., ρξεζηκνπνηνχκελνο γηα πεξηκεηξηθή γείσζε κέζα ζην έδαθνο ή ζην κπεηφλ δειαδή πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

( 1 m )  Μέηξν  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 75,00€    

 

A.T.: 272 

 

ΝΔΣ ΖΛΜ 

60.20.40.21  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 45  100,00%  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ 

δηαζηάζεσλ 500x500 mm θαη πάρνπο ειάζκαηνο 3 mm. ην θέληξν βάξνπο απηήο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ην έλα 

άθξν ράιθηλνπ πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 35 mm², κήθνπο 5 m, ελψ ην άιιν άθξν ζα θέξεη αθξνδέθηε ησλ 35 

mm², ζπγθνιιεκέλν.  

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα απαηηνχκελε εμπγίαλζε ηνπ επηρψκαηνο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γελ ηνπ ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο εδάθνπο.  

Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ     

 (Αξηζκεηηθψο): 120,00€    

 

A.T.: 273 

 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΑΚΡ.7  Αθίδα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο   



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 116/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 45  100,00%  

      Αθίδα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, γηα ηε ζχλδεζε αγσγψλ θπθιηθήο δηαηνκήο ή πνιχθισλσλ Φ10mm, 

πιήξσο εγθαηεζηεκέλε, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ     

 (Αξηζκεηηθψο): 2000,00€    

 

A.T.: 274 

ΖΛΜ ΓΑΠ.ΑΚΡ.5  Φξεάηην ειέγρνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΛΜ 45  100,00%  

      Φξεάηην ειέγρνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνδίνπ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν, 

δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    

( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ     

 (Αξηζκεηηθψο): 250,00€    

 

 

5ε ΟΜΑΓΑ: ΔΠΔΝΓΤΔΙ-ΔΠΙΣΡΩΔΙ 

 

Άξζξν A.T. 275: 

(ΟΗΚ72.16) 

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνύ ηύπνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7211) 

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξάκνπο θαη ηνπο εηδηθνχο 
θνξπθνθεξάκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-01-00 „Δπηθεξακψζεηο ζηεγψλ „. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο γαιβαληζκέλνπ θαη 
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο ησλ 
θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Σα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, πιαΗλέο θαηαιήμεηο θιπ). 

- Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. 

- Ζ ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ θνξθηάδσλ. 

- Ζ ζηεξέσζε  ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηάδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ράιπβα, 
αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα άγθηζηξα,  απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα θαξθηά θιπ. 

- Σν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθηάδσλ (νηαζδήπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξίπησζε ελ 
μεξψ θαηαζθεπήο επηθεξάκσζεο 

- Ζ ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ή ζίηαο γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ νπψλ ζηηο θάησ απνιήμεηο 
επηζηέγαζεο κε βπδαληηλά ή άιια θνίια θεξακίδηα. 

- Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ ζηεγάλσζε αξκψλ απνιήμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, 

- Σα θνληακάηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα αληίζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. 

β) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή 
ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ,  γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή ειεθηξνζηαηηθά βακέλνπ αιινπκηλίνπ. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 117/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72  έρνπλ εθαξκνγή  αλεμαξηήησο ηεο θιίζεο ηεο 
ζηέγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκέλεο επηθαιχςεηο ησλ 
θεξακηδηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε θάζε δαπάλε γηα ηελ ιήςε 
ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη έλα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 21.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 276: 

(ΟΗΚ73.33.02) 

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 
cm 

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηάληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 30.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 277: 

(ΟΗΚ73.33.01) 

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20x20 
cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη νθηψ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 28.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 278: 

(ΟΗΚ73.26.03) 

Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα ιεπθά ή έγρξσκα πνξζειάλεο 15x15 cm, 
θνιιεηά 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1) 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 118/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-
00 „Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο‟, ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ απφμεζε ησλ 
επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή 
θνιιεηά κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ θελψλ κε 
ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή 
αξκφζηνθν. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θζνξέο ησλ 
πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα 
πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 27.50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 279: 

(ΟΗΚ73.36.03) 

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο 

ζηξώζεηο, πάρνπο ηζηκεληνθνλίαο 3,0 cm κε ελζσκάησζε ειαθξνύ 

ζπξκαηνπιέγκαηνο 

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7340) 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 
450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε 
ιεπηνθφθθε άκκν.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα νθησ 

 (Αξηζκεηηθψο): 18.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 280: 

(ΥΡΟΓΟ-Β52.1.Ν) 

Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ κε θπβόιηζνπο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2922) 

Γηα ηελ πιήξε πιαθφζηξσζε νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ θ.ιπ. κε θπβφιηζνπο 
απφ ζθπξφδεκα έγρξσκνπο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 6 εθ. θαη νηνπδήπνηε ζρήκαηνο ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ θαη ε 
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο (ζηξψζε άκκνπ 3 - 5 εθ., ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ, γέκηζκα ησλ αξκψλ κε άκκν 
θ.ιπ. γηα ηνπο θπβφιηζνπο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κ2 πιήξνπο πιαθνζηξψζεσο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη έλα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 21.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 281: 

(ΥΡOIK 73.16.01Ν) 

Δπίζηξσζε ισξίδαο όδεπζεο ηπθιώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο OIK7317) 

Δπηζηξψζεηο φδεπζεο ηπθιψλ (νδεγφο ηπθιψλ) κε πιάθεο απφ ηζηκέλην νκνηνγελνχο κάδαο, κε δηακνξθσκέλε 
ηελ επηθάλεηα ηνπο κε ακκνβνιή θαη ρξψκαηνο γθξί, δηαζηάζεσλ 0,40x0,40x0,03 m. 

Σα πξνζθνκηδφκελα πιηθά πέξαλ ησλ άιισλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
ζπκκφξθσζεο κε βάζε ηελ θείκελε Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελν 
Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1339:2003 (ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ. 12.394/406 ΤΠΑΝΤΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ- 
1794/Β/28-8-2009) θαη ηνλ θαλνληζκφ 765/2008/ΔΚ. 

Σα πιηθά ζα ειέγρνληαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο 
θαη ζα επηβεβαηψλεηαη φηη είλαη απηά πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Μφλνλ δε ηφηε ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα 
επηηξέπεηαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. Ζ Δπίβιεςε, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δεηγκαηνιεςία θαη δηελέξγεηα 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 119/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ειέγρσλ ζε εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηεο αλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πιηθψλ πξνο 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο. 

Ζ πιήξε πιαθφζηξσζε ηεο φδεπζεο ηπθιψλ νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ, 
πεδνδξφκσλ θιπ., αλεμαξηήησο ζρεδίνπ, ζα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ η. Τ.Γ.Δ. (Π.Σ.Π. Γ.Σ. 625.88/1959, 
219/9.10.59 ΦΔΚ) θαη ηεο απφθαζεο κε αξ. 52.907/28-12-2009 ΤΠΔΚΑ (ΦΔΚ2621/Β/31-12-2009). Οη πιάθεο ζα 
ζπγθνιινχληαη κε θνλίακα ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Σ 87 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.  

Οη θιίζεηο ηεο ηειηθήο επηζηξσκέλεο επηθάλεηαο ζα πινπνηνχληαη, ππνρξεσηηθά, κε ηελ πςνκεηξηθή δηακφξθσζε 
ηεο ζηξψζεο έδξαζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Σνπνζέηεζε επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2,5 έσο 3,0 
εθαηνζηψλ αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο απνηεινχκελν απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 
650 ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3, κε αξκνχο κέγηζην έλα εθαηνζηφ (1cm), κεηά πιεξψζεσο ησλ θελψλ δηα 
ιεπηφξξεπζηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 650 kgr ηζηκέληνπ. 

Οη αξκνί ζα πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε εηδηθνχο απνζηάηεο γηα δηακφξθσζε αξκψλ. Δθφζνλ ε ζρεκαηηθή 
απεηθφληζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ παξεηψλ ησλ ζηνηρείσλ επίζηξσζεο, επηηξέπεη ηε κε δηακφξθσζε αξκψλ, νη 
αξκνί κπνξνχλ λα παξαιείπνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, κεηά 
απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο νη αξκνί ζα 
γεκίδνπλ κε παρχξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ή ελαιιαθηηθά ε επηθάλεηα ηεο επίζηξσζεο ζα δηαζηξψλεηαη κε 
ιεπηφθνθθε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία ησλ 650 kgr ηζηκέληνπ αλά κ3 καξκαξνθνλίαο, ίδηνπ ρξψκαηνο κε ην ρξψκα 
ησλ πιαθψλ, ε νπνία ζα εηζρσξεί κέζα ζηνπο αξκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ αθαηξεζεί ε πεξίζζεηα ηεο, ε 
επηθάλεηα επίζηξσζεο δηαβξέρεηαη κε λεξφ. Αλ ην πιηθφ αξκνιφγεζεο θαηαθαζίζεη κέζα ζηνπο αξκνχο, 
επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία. Σέινο, κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ ε επηζηξσκέλε επηθάλεηα ζα 
θαζαξίδεηαη απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ πιηθψλ κε ηε βνήζεηα ζθιεξήο βνχξηζαο θαη λεξνχ ππφ πίεζε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, απφ ηε ζέζε παξαγσγήο 
ηνπο ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, ησλ πιαθψλ, ησλ πιηθψλ ζηεξέσζεο, 
αξκνιφγεζεο θαη ε αξκνιφγεζε ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ 
δηακνξθνχκελσλ επηθαλεηψλ πιαθφζηξσζεο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο 
πιαθφζηξσζεο. Πεξηιακβάλεηαη ε ζπλαξκνγή θαη ε αξκνιφγεζε κε ηελ επηθάλεηα επίζηξσζεο ησλ πιεπξηθψλ 
πιηθψλ ησλ πιαθψλ, ησλ θξαζπέδσλ, ησλ πιαθψλ θιπ. 

Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ελ γέλεη επί ηφπνπ, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ αξκψλ δηαζηνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη νθηψ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 28.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 282: 

(ΟΗΚ73.36.02) 

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο 
ζηξώζεηο, πάρνπο ηζηκεληνθνλίαο 2,5 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7336) 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 
450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε 
ιεπηνθφθθε άκκν. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 14.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 283: 

(ΟΗΚ75.31.02) 

Πνδηέο παξαζύξσλ από ζθιεξό / εμαηξεηηθά ζθιεξό κάξκαξν πάρνπο 2 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7532) 

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



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 120/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εβδνκήληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 75.00€ 

 

Άξζξν A.T. 284: 

(ΟΗΚ75.36.02) 

Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m από κάξκαξν πάρνπο 4 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7537) 

Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 30 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 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, ιεηφηξηςεο, 
ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. 

Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο 
(extra). 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηάληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 35.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 285: 

(ΟΗΚ77.17.02) 

παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ μπιίλσλ επηθαλεηώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7738) 

παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλεο επηθαλείαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-02-00 „Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ‟ θαη 03-10-05-00 „Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ‟. 

Σξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ κφξθσζε ιείαο επηθαλείαο, εθαξκνγή πξψηεο ζηξψζεσο πιηθνχ 
ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο, δηαζηαπξνπκέλεο πξνο ηελ 
πξνεγνχκελε, ηξίςηκν κε γπαιφραξην θαη ςηινζηνθάξηζκα. Δλαιιαθηηθά, ηξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ 
κφξθσζε ιείαο επηθάλεηαο εθαξκνγή πξψηεο ζηξψζεσο πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο κε ηζηκεληνεηδέο ιεπθφ 
αθξπιηθφ πιηθφ ζε κνξθή ζθφλεο ή αθξπιηθφ πιηθφ ζπαηνπιαξίζκαηνο έηνηκνπ πξνο ρξήζε, ηξίςηκν κε 
γπαιφραξην, εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο αθξπιηθνχ πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηειηθφ ηξίςηκν κε γπαιφραξην. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.50€ 

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 121/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

 

Άξζξν A.T. 286: 

(ΟΗΚ77.18) 

Γηάζηξσζε βειαηνύξαο επί εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7739) 

Γηάζηξσζε βειαηνχξαο αιθπδηθψλ, αθξπιηθψλ ή πνιπνπξεζαληθψλ ξεηηλψλ βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ επί 
εηνίκσλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 „Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ‟. 

Σξίςηκν κε ιεπηφ γπαιφραξην ηεο έηνηκεο επηθάλεηαο, κε ην ηπρφλ απαηηνχκελν ςηινζηνθάξηζκα θαη δηάζηξσζε 
ηεο βειαηνχξαο. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 1.50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 287: 

(ΟΗΚ77.20.01) 

Αληηζθσξηαθέο βαθέο, εθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο ελόο 
ζπζηαηηθνύ βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπαιθπδηθήο, αθξπιηθήο ή 
ηξνπνπνηεκέλεο αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο ξεηίλεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744) 

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθήο βαθήο κε ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 „Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δθαξκνγή πιηθνχ κε βάζε αλφξγαλα πηγκέληα αληηδηαβξσηηθήο θαη αληηζθσξηαθήο δξάζεο, φπσο ν ςεπδάξγπξνο 
(Zn), ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ (ZnO), ην θσζθνξηθφ άιαο ςεπδαξγχξνπ (zincphosphate), ην νμείδην ηνπ 
Αηκαηίηε ( ΜΗΟ) ή κε βάζε αλαζηνιείο ηεο δηάβξσζεο θαη ηεο ζθνπξηάο, ζε ειάρηζην ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα 
ηα 50 κηθξά. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 122/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.00€ 

 

 

 

Άξζξν A.T. 288: 

(ΟΗΚ77.55) 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή 
αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7755) 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 „Αληηζθσξηαθή 
πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ‟. 

Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο 
ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έμη επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 6.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 289: 

(ΟΗΚ77.28) 

Αθξπιηθό κηθξνκνξηαθό ή ζηιηθνλνύρν (silane-siloxane) ππόζηξσκα 
ρξσκαηηζκώλ (αζηάξη) επί κε κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7735) 

Αθξπιηθφ κηθξνκνξηαθφ ή ζηιηθνλνχρν (silane-siloxane) ππφζηξσκα ρξσκαηηζκψλ (αζηάξη) επί κή κεηαιιηθψλ 
επηθαλεηψλ (π.ρ. λέα θαη παιαηά επηρξίζκαηα, ζθπξφδεκα, νπηφπιηλζνη, γπςνζαλίδεο, θαη κνξηoζαλίδεο). Τιηθφ 
κε βάζε πδαηνδηαιπηέο κηθξνκνξηαθέο αθξπιηθέο ξεηίλεο ή ξεηίλεο ζηιηθνλνχρνπ βάζεσο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή, πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, επηκειεκέλν ηξίςηκν κε γπαιφραξην κεηά ηελ 
πξψηε ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 123/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξία επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 3.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 290: 

(ΟΗΚ77.80.01) 

Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο - αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): νθηψ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 8.00€ 

 

 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 124/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

Άξζξν A.T. 291: 

(ΟΗΚ77.80.02) 

Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο ή ζηζξελην-αθξπιηθήο βάζεσο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ελληά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 9.00€ 

 

Άξζξν A.T. 292: 

ΟΗΚ77.94  Αληηππξηθή επάιεηςε μπιίλσλ επηθαλεηψλ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  

Δπαιείςεηο επηθαλείαο (sealers) ή εκπνηηζκνί (impregnators) μχινπ, γηα πξνζηαζία έλαληη ηεο θσηηάο επί 60 

ιεπηά,  νπνηαδήπνηε κνξθήο μπιίλσλ επηθαλεηψλ, κεηά απφ θαηάιιειν θαζαξηζκφ θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθάλεηαο εθαξκνγήο κε primer (ππφζηξσκα) ζπκβαηνχ κε ηελ βαζηθή βαθή, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Σα πιηθά ηεο αληηππξηθήο επάιεηςεο ή εκπνηηζκνχ ππνθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηα απφ ζρεηηθή 

πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζπλνδεπφκελε απφ πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθάλεηαο 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη 

 (Αξηζκεηηθψο): 20,00 

 

 

ΆΡΘΡΟ A.T. 293 
ΟΗΚ77.96                    Μπθεηνθηόλεο επαιείςεηο μπιίλσλ επηθαλεηώλ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  

Δπάιεηςε μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ έλαληη πξνζβνιήο απφ 

κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ). Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο, ε θαηάιιειε 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 125/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ζηξψζεο εκπνηηζκνχ αιθπδηθήο βάζεσο θαη δχν ζηξψζεσλ αθξπιηθήο 

βάζεσο πάρνπο 80 κm.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): Γχν θαη πελήληα 

 (Αξηζκεηηθψο): 2,50 

 

 

Άξζξν A.T. 294: 

(ΟΗΚ77.84.02) 

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ γπςνζαλίδσλ κε ρξώκα πδαηηθήο δηαζπνξάο 
αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο, κε ζπαηνπιάξηζκα 
ηεο γπςνζαλίδαο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7786.1) 

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-
αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 „Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ‟. 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ γπςνζαλίδσλ, αζηάξσκα κε πιηθφ 
έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ κείσζε ηεο απνξξνθήηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν 
ζηξψζεσλ ρξψκαηνο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηθξηψκαηα 
θαη εξγαζία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ 
θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ 
παξαγσγφ. 

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ 
αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο. 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έληεθα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 11.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 295: 

(ΟΗΚ79.02) 

Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό 
γαιάθησκα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7902) 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ ειαζηνκεξέο γαιάθησκα, εθηεινχκελε επί νπνηαζδήπνηε 
επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη 
επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 126/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε 
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.00€ 

 

Άξζξν A.T. 296: 

(ΟΗΚ79.03) 

Δπάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό δηάιπκα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7902) 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ δηάιπκα, εθηεινχκελε επί νπνηαζδήπνηε 
επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη 
επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε 
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έλα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 1.80€ 

 

 

Άξζξν A.T. 297: 

(ΟΗΚ79.09) 

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηόπαλν 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7912) 

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-02 
„ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο‟. Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε 
αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ ζηηο ζπλδέζεηο. 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 127/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε 
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): επηά επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 7.00€ 

 

Άξζξν A.T. 298: 

(ΟΗΚ79.46) 

Θεξκνκόλσζε θεθιηκέλσλ νξνθώλ κε πιάθεο από αθξώδε εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934) 

Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ, κε θιίζεηο κηθξφηεξεο απφ 40%, νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο, κε πιάθεο απφ 
αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε επηθφιιεζε απηψλ κε ζεξκή άζθαιην. Τιηθά επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-01 „Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε 
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα ηξία επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 13.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 299: 

(ΟΗΚ79.48) 

Θεξκνκόλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε πιάθεο από εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934) 

Θεξκνκφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο (πρ δνθνί, ζηχινη), νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε πιάθεο απφ αθξψδε 
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50mm, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. 

Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 
„Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 128/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε 
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έληεθα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 11.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 300: 

(ΟΗΚ79.45) 

Θεξκηθή απνκόλσζε νξνθώλ θαη δαπέδσλ κε θύιια δηνγθσκέλεο 
πνιπζηεξίλεο πάρνπο 50 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934) 

Θεξκνκφλσζε νξνθψλ θαη δάπεδσλ κε πιάθεο κνλσηηθνχ πιηθνχ, κε θχιια δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, ρσξίο 
ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
06-02-01 „Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ‟. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε 
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 12.50€ 

 

 

Άξζξν A.T. 301: 

(ΟΗΚ79.15.02) 

Γεσύθάζκαηακή πθαληά βάξνπο 155 gr/m² 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7914) 

ηξψζεηο γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ ή πξνζηαζίαο, κε πθαληνχ, ζε νπνηεζδήπνηε ζέζεηο ηεο θαηαζθεπήο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε 
πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 129/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 
ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.40€ 

 

 

6ε ΟΜΑΓΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

 

Άξζξν A.T. 302: 

(ΟΗΚ52.76.02) 

Εεπθηά ζηέγεο από απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο, από μπιεία πξηζηή  

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5277) 

Εεπθηά ζηέγεο πιαηζησηά ή δηθηπσηά, νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, απφ 
απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο θαηεγνξίαο θαη‟ ειάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή 
κειέηε, κε ηνπο ζηξσηήξεο, ηα πξνζθεθάιαηα θαη ηνπο ζπλδέζκνπο δεπθηψλ θαη εκηδεπθηψλ (θαηά κήθνο, θαηά 
πιάηνο θαη δηαγψληνπο), πιήξσο δηακνξθσκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εμαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 600.00€ 

 

Άξζξν A.T. 303: 

(ΟΗΚ52.79.02) 

Σεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πξηζηή 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5280) 

Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεία, δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο ηνπνζεηεκέλεο 
ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο). 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 400.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 304: 

(ΟΗΚ52.80.03) 

αλίδσκα ζηέγεο κε κηζόηαβιεο πάρνπο 2,5 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5283) 

αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ηα ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): είθνζη επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 20.00€ 

 

 

Άξζξν A.T. 305: 

(ΟΗΚ54.27) 

Παξάζπξα θαη εμσζηόζπξεο γεξκαληθνύ ηύπνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5427) 

Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Γεξκαληθνχ ηχπνπ, απφ μπιεία νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 „Ξχιηλα θνπθψκαηα‟, πιήξε κε νξζνζηάηεο θαη πάλσ ηξαβέξζα (παλσθάζζη) 
ηεηξαμχινπ (θάζζαο) 9x13 cm, κε ή ρσξίο ελδηάκεζε ηξαβέξζα (κεζνθάζζη) 8x8 cm, θάησ ηξαβέξζα (θαησθάζζη) 
9x9 cm, κε παινζηάζηα πεξαζηά, πεξηζηξεθφκελα πεξί νξηδφληην ή θαηαθφξπθν άμνλα, κνλφθπιια ή πνιχθπιια 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 130/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ, κε ή ρσξίο ελδηάκεζε ηξαβέξζα (κεζνθάζζη) 8x8 cm γηα θεγγίηε κε 
λεξνρχηε, πιαίζηα θχιισλ (ηειάξα) 5x7.5 cm, κε ή ρσξίο περάθηα κνλψλ ή δηπιψλ παινπηλάθσλ, κε θατηηα γηα 
ηνπο παινπίλαθεο 5x4 cm, λεξνρχηε 9x9 cm, πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5.5 cm, αξκνθάιππηξα θάζζαο 2.5x2.5 cm 
θαη αξκνθάιππηξα θχιισλ (κπηληά) 2x5.5 cm, θνξδφλη αεξνθξαγήο απν πνιππξνππιέλην ζε εγθνπή (γθηληζηά) 
θαη εμψθπιια Γεξκαληθνχ ηχπνπ, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) θαη 
αξκνθάιππηξα, πιαίζηα (ηειάξα) εμσθχιισλ πάρνπο 4 cm θαη πιάηνπο φπσο ζην ζρέδην, θπιιαξάθηα (πεξζίδεο) 
δηαηνκήο 1,5x8 cm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά (εθηφο απφ ρεηξνιαβέο) θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο 
ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο, 
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 

- Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 

- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ 
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ), 

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα ) 
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ 
ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 

- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ 
ζηήξημεο, 

- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 

- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 

- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 

- Ζ ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα, 

- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ 
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 

- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ) 

- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ 
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν 
άξζξν, 

β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν): 

- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο, 

- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα, 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο 
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη 
ηνπ ηχπνπ: 

Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 xV1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν 
λένο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δηαθφζηα είθνζη επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 220.00€ 

 

Άξζξν A.T. 306: 

(ΟΗΚ54.35) 

Δμώθπιια γεξκαληθνύ ηύπνπ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5431) 

Δμψθπιια γεξκαληθνχ ηχπνπ, απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, πιήξε, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 „Ξχιηλα θνπθψκαηα‟, κε νξζνζηάηεο θαη πάλσ ηξαβέξζα 
(παλσθάζζη) ηεηξαμχινπ (θάζζαο) 9x13 cm, κε ή ρσξίο ελδηάκεζε ηξαβέξζα (κεζνθάζζη) 8Υ8 cm, θάησ 
ηξαβέξζα (θαησθάζζη) 9x9 cm, κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) θαη αξκνθάιππηξα, πιαίζηα (ηειάξα) εμσθχιισλ 
πάρνπο 4 cm θαη πιάηνπο φπσο ζην ζρέδην, θπιιαξάθηα (πεξζίδεο) δηαηνκήο 1,5x8 cm θαη γεληθά μπιεία, 
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Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ζηδεξηθά θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη 
ηνπνζέηεζεο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο, 
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 

- Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 

- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ 
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ), 

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα ) 
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ 
ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 

- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ 
ζηήξημεο, 

- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 

- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 

- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 

- Ζ ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα, 

- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ 
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 

- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ) 

- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ 
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν 
άξζξν, 

β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν): 

- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο, 

- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα, 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο 
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη 
ηνπ ηχπνπ: 

Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 xV1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν 
λένο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 150.00€ 

 

Άξζξν A.T. 307: 

(ΟΗΚ54.46.01) 

Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.1) 

Καηαζθεπή πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 
„Ξχιηλα θνπθψκαηα‟, κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηά κε θφληξα - 
πιαθέ, πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 5 cm απνηεινχκελα απφ πιαίζην 4x7 cm κε ελίζρπζε ζην χςνο 
ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ ζηαπξσηφ απφ μχια „κηζνραξαθηά‟ 4x5 cm αλά 15 cm 
ην πνιχ ή απφ πήρεηο ζηαπξσηέο „κηζνραξαθηέο‟  θαζαξήο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 36x8 mm κε θελφ 50x50 mm, 
πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε θάζε πιεπξά θαη θφληξα πιαθέ ησλ 5 mm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά αλαξηήζεσο, 
ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή θιεδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα 
θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη 
ρεηξνιαβψλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 132/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο, 
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 

- Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 

- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ 
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ), 

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα ) 
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ 
ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 

- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ 
ζηήξημεο, 

- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 

- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 

- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 

- Ζ ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα, 

- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ 
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 

- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ) 

- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ 
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν 
άξζξν, 

β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν): 

- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο, 

- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα, 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο 
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη 
ηνπ ηχπνπ: 

Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 xV1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν 
λένο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 105.00€ 

 

Άξζξν A.T. 308: 

(ΟΗΚ62.60.02) 

Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε, 
θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο κεηαιιηθήο αλνηγφκελεο ζχξαο ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο απφ 
πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ 
ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. απφ 
ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο 
εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο 
ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε 
κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ 
ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) 
ππξαζθαιείαο θαη κπάξα παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, 
ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο θάζζαο ζηελ 
ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη 
ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 133/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα 
βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, 
ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί, θιπ), 

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε 
πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δηαθφζηα πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 250.00€ 

 

Άξζξν A.T. 309: 

(ΟΗΚ62.61.02) 

Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε, 
θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθπιιεο αλνηγφκελεο κεηαιιηθήο ζχξαο ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο απφ 
πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ 
ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. απφ 
ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο 
εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο 
ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε 
κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ 
ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) 
ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ πξνηεξαηφηεηαο θιεηζίκαηνο θχιισλ, ζχξηεο ραιχβδηλνπο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελφο 
ζπξνθχιινπ θαη κπάξα παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, 
ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο θάζζαο ζηελ 
ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη 
ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα 
βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, 
ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί, θιπ), 

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε 
πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 300.00€ 

 

Άξζξν A.T. 310: 

(ΟΗΚ62.65.01) 

Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο ζπξόκελεο δίθπιιεο, ρσξίο 
αλζξσπνζπξίδα, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ  6236) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθπιιεο κεηαιιηθήο ζχξαο ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο απφ πηζηνπνηεηηθφ 
θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ ζπξφθπιια ηχπνπ sandwich, κε 
εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε 
απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο 
(φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κεηαιιηθφ νδεγφ αλάξηεζεο ζπξνθχιισλ κε ηα αληίζηνηρα εμαξηήκαηα ζηήξημεο επί ηεο 
ηνηρνπνηίαο ή αλάξηεζεο απφ ηελ νξνθή, κεηαιιηθνχο ηξνρνχο θχιηζεο επί ηνπ νδεγνχ, ξπζκηδφκελνπο 
αλαξηήξεο, νξηδίληηα δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο ηχπνπ ιαβπξίλζνπ, επηδαπέδηνπο ηξνρνχο θαζνδήγεζεο 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 134/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ζπξνθχιισλ, θαηαθφξπθεο δηαηάμεηο θαπλνζηεγαλφηεηαο θαη ηεξκαηηζκνχ ζπξνθχιισλ θαη κεραληζκφ απηνκάηνπ 
θιεηζίκαηνο εμ νινθιήξνπ ραιχβδηλν, κε δηάηαμε επηβξάδπλζεο θαηά ην θιείζηκν ηνπ ζπξνθχιινπ. 

Ο κεραληζκφο απηνκάηνπ θιεηζίκαηνο ζα ελεξγνπνηείηαη κέζσ επηήθηνπ ζπλδέζκνπ (ηήμε ζε ζεξκνθξαζία 70 °C) 
ή κε ειεθηξνκαγλεηηθή δηάηαμε ζπλδεδεκέλε κε ην ζχζηεκα ππξαζθαιείαο ηνπ θηηξίνπ. Ζ θάζζα θαη ηα 
ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζπξνθχιισλ, ησλ νδεγψλ, ησλ δηαηάμεσλ θαπλνζηαγαλφηεηαο θαη ησλ 
πάζεο θχζεσο κεραληζκψλ θαη εμαξηεκάησλ θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νγεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 
πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα 
βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, 
ξάνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί, θιπ), 

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε 
πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηεηξαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 400.00€ 

 

Άξζξν A.T. 311: 

(ΟΗΚ64.01.01) 

ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ, απινύ ζρεδίνπ από 
επζύγξακκεο ξάβδνπο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401) 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ ξάβδνπο 
ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο 
θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηέζζεξα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 4.00€ 

 

Άξζξν A.T. 312: 

(ΟΗΚ64.29) 

Αλνμείδσηνο ρεηξνιηζζήξαο Φ50/2 mm 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428) 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ρεηξνιηζζήξα απφ ζηξνγγπιή αλνμείδσηε δηαηνκή Φ50x2 mm, πνηφηεηαο AISI 304, 
νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζηεξέσζε κε θαηάιιειν πείξν (αξζεληθφ-ζειπθφ) ή κε ήισζε ή ειεθηξνζπγθφιιεζε 
Argon κε ειεθηξφδηα αλνμεηδψησλ ραιχβσλ. πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, πιήξεο 
εξγαζία θνπήο, θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) ηνπνζεηεκέλνπ πιήξνπο ρεηξνιηζζήξνο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δέθα νθηψ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 18.00€ 

 

Άξζξν A.T. 313: 

(ΟΗΚ54.68) 

Θπξόθπιια κνλόθπιια ή δίθπιια, πξεζζαξηζηά 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5468.1) 

Θπξφθπιια, πξεζζαξηζηά, κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο ζχξαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 
„Ξχιηλα θνπθψκαηα‟, απφ μπιεία ιεπθή θαη θφληξα πιαθέ πάρνπο 5 mm ζπλνιηθνχ πάρνπο ζπξνθχιινπ 5 cm κε 
ή ρσξίο παισηφ ή πεξζηδσηφ άλνηγκα ζην θάησ ή πάλσ ηκήκα ηνπ απνηεινχκελα απφ πιαίζην (ηειάξν) θαη 
ζθειεηφ θπςεισηφ απφ περάθηα ιεπθήο μπιείαο, επέλδπζε πξεζζαξηζηή κε θφληξα πιαθέ θαη ζηηο δχν φςεηο θαη 
πεξηζψξηα απφ περάθηα ζθιεξήο μπιείαο (νμπάο, δξπφο, θαζηαληάο). πκπεξηιακβάλεηαη ε μπιεία, ην θφληξα 



ΔΡΓΟ: ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΧΖΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΟ ΓΑΣΟΤΝΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ' (ΑΡ. ΜΔΛ. 45/20) Σελ: 135/139 

 

Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

πιαθέ, ηα πιηθά ζχλδεζεο, ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θχιισλ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
κεραληζκψλ θχιηζεο θαη ε ηνπνζέηεζε κφλνλ ησλ θιεηδαξηψλ θαη ρεηξνιαβψλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο, 
γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 

- Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 

- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ 
πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ), 

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα ) 
απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ 
ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 

- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ 
ζηήξημεο, 

- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 

- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 

- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 

- Ζ ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα, 

- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ 
εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 

- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ) 

- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ 
θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην αληίζηνηρν 
άξζξν, 

β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν): 

- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο, 

- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα, 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο 
ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη 
ηνπ ηχπνπ: 

Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 xV1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν 
λένο. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 100.00€ 

 

Άξζξν A.T. 314: 

(ΟΗΚ76.27.01) 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, 
ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 mm, (θξύζηαιιν 5 mm, θελό 8 mm, θξύζηαιιν 5 mm) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2) 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί (LAMINATED), 
oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 „Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ‟. πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε 
ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε  Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 45.00€ 

 

Άξζξν A.T. 315: Απηόκαηεο ηειεζθνπηθέο ζύξεο 
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Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

(ΥΡΟΗΚ_Κ1) 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 62.29) 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε απηφκαησλ ηειεζθνπηθψλ ζπξψλ κνλφθπιισλ ή κε ή ρσξίο θεγγίηεο θαη 
παξάπιεπξα ζηαζεξά παινζηάζηα.  

Eίλαη κηα λέα ζεηξά απφ απιά-ζπξφκελα πςειήο ηερλνινγίαο απηφκαηα ζπζηήκαηα γηα πνιχ εληαηηθή ρξήζε, κε 
πςειφ ηερληθφ πεξηερφκελν θαη αζφξπβε ιεηηνπξγία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα αξηζηνθξαηηθφ ληηδάηλ. 
Πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ζπλδπάδνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία θαη είλαη εχθνια ζηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Ζ κνλάδα έιμεο θαη ν ειεθηξνληθφο πίλαθαο ειέγρνπ είλαη ζε κηα 
κνλάδα θαη κεηψλεηαη ν ρξφλνο ζπλαξκνιφγεζεο. Δπηπιένλ πξνζθέξεη ιχζεηο κε ηηο θαηάιιειεο anti - panic 
ζπζθεπέο πξνζθέξνληαο εχθνιε πξφζβαζε ζε νδνχο δηαθπγήο. Ζ πιήξεο γθάκα πξνζθέξεη ιχζεηο γηα φιεο ηηο 
απαηηήζεηο ( κεγέζνπο, ρξήζεο θαη βάξνπο). 

Ζ ζεηξά απηφκαησλ γπάιηλσλ ζπξψλ είλαη εθνδηαζκέλε κε  θηλεηήξα, κε έλα κηθξνεπεμεξγαζηή ειεθηξνληθφ 
πίλαθα ειέγρνπ θαη κε κηα ειεθηξνληθή impactfree ζπζθεπή κε θσδηθνπνηεηή. Ζ Κίλεζε ηεο πφξηαο θαη ε επηινγή 
ησλ ιεηηνπξγηψλ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ δηαθφπηε επηινγήο, ρσξίο ηελ αλάγθε λα πξνεγεζεί πξφζβαζε 
ζηε κνλάδα ειέγρνπ. Σν πεξίβιεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην δηέιαζεο θαη, ράξε ζε έλα εηδηθφ 
ζχζηεκα εληνπηζκνχ - γάληδνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 'δηαηεξεζεί αλνηρηφ' ην θάιπκκα ηνπ πξνθίι ρσξίο λα 
ππνζηεξίδεηαη. Σπρφλ ζθάικαηα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ςεθηαθνχ επηινγέα. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ δχν επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 102.00€ 

 

Άξζξν A.T. 316: 

(ΥΡΑΣΖΔ 
Κ\8065.2.1) 

Τδξνξξνή από ζηδεξνζσιήλα έσο Φ5΄΄ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 1) 

Τδξνξξνή απφ ζηδεξνζσιήλα Φ3'' έσο Φ5'' ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εηδηθψλ εμαξηεµάησλ, ησλ πιηθψλ 
ζπλδέζεσο, ησλ ζηεξηγµάησλ ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπµέλσλ ζηηο αιιαγέο θαηεπζχλζεσο θαη ελδηαµέζσο ην 
πνιχ αλά 1 Μ θαη 6cm ηνπιάρηζηνλ επηθαιχςεσο (θαβαιιήµαηνο) ηνπ ελφο ηεµαρίνπ µε ην άιιν. Πεξηιακβάλεηαη 
ην  αζηάξσκα θαη βαςηκν ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ γηα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαζψο επίζεο θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο. 

(Μέηξεζε ζε µ.µ 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ζαξάληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 40.00€ 

 

Άξζξν A.T. 317: 

(ΥΡΟΗΚ Ν1) 

Μεηαιιηθή θαηαζθεπή απνζήθεπζεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ) 

Γίθπιιε-κε ζπλδπαζκφ ζηαζεξψλ πεηαζκάησλ- κεηαιιηθή θαηαζθεπή απνζήθεπζεο απφ γαιβαληδέ ράιπβα 

επελδεδπκέλε θαη εζσηεξηθά θαη βακκέλε κε εηδηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή γηα αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

δηαβξψζεηο, απφρξσζεο RAL 7035 - Light grey. 

Γηαζέηεη θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο κε 2 αληηθιείδηα. 

Σν παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε/εγθαηάζηαζε 

ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζέζεηο, κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 

έηνηκεο ή εκηέηνηκεο απφ ην εξγνζηάζην θαη έρνπλ ήδε βαθεί. πκπεξηιακβάλνληαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο, ε ρξήζε γξχιισλ θαη λαπηηθψλ θιεηδηψλ, νη 

απαηηνχκελεο αγθπξφβηδεο, ην κε ζπξξηθλνχκελν θνλίακα γηα ηελ έδξαζε ησλ πεικάησλ ή ηελ πάθησζε 

ζηνηρείσλ ζην ζθπξφδεκα, ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ θζνξψλ ζηελ βαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ζε επξσ. 
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Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφ επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 100,00€ 

 

Άξζξν A.T. 318: 

(ΥΡΟΗΚ_Ν2) 

Μεηαιιηθή θιίκαθα κε μύιηλεο βαζκίδεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ) 

Μεηαιιηθή θιίκαθα κε μχιηλεο βαζκίδεο πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, θαη΄εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ΑΡΥ 6.17. 

Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ηεο θιίκαθαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Όια ηα κέιε ηεο ζα είλαη αζηαξσκέλα θαη 
βακκελα ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ γηα μπιηλα θαη κεηαιιηθά ζηνηρεία. 

Σηκή αλά ηξέρσλ κέηξν. 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηαθφζηα πελήληα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 350.00€ 

 

 

 

7ε ΟΜΑΓΑ: ΔΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

Άξζξν A.T. 319: 

(ΠΡΒ11.13) 

Γηάηξεηνο κεηαιιηθόο θπιηλδξηθόο θάδνο 

 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5104) 

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη πξνζηαζία ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ κέρξη ηελ 
παξαιαβή απφ ηνλ θνξέα ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε δηάηξεηνπ κεηαιιηθνχ θάδνπ κε εμσηεξηθφ ζθειεηφ απφ ιάκεο θαη 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δηαθφζηα είθνζη επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 220.00€ 

 

Άξζξν A.T. 320: 

(ΠΡΓ1) 

Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θύηεπζε θπηώλ ή 
εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 1140) 

Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ πιηθνχ (πέηξεο, 
ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν, γεληθή ηζνπέδσζε ησλ 
ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε 
ριννηάπεηα. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ πέληε επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 105.00€ 

 

Άξζξν A.T. 321: 

(ΠΡΓ1.7) 

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ7 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν 
ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, 
ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα 
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Τιμολόγιο Μελέτης (45/20) 

απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 
κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): εθαηφλ είθνζη επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 120.00€ 

 

Άξζξν A.T. 322: 

(ΠΡΓ8) 

Πξνκήζεηα θπηηθήο γεο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 1620) 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θπηηθήο γεο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00. Ζ θπηηθή γε ζα είλαη γφληκε, 
επηθαλεηαθήο πξνέιεπζεο (απφ βάζνο κέρξη 60 cm), εχζξππηε θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλε απφ ζβψινπο, 
αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ 
αλάπηπμε θπηψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): έμη επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 6.00€ 

 

Άξζξν A.T. 323: 

(ΠΡΔ4.2) 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο δηαζηάζεσλ 0,70 Υ 
0,70 Υ 0,70 m 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5110) 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ 
ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 2.40€ 

 

Άξζξν A.T. 324: 

(ΠΡΔ9.6) 

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 12,50 - 22,00 lt 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210) 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 12,50 - 22,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ 
ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο 
κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ 
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξία επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 3.00€ 

 

Άξζξν A.T. 325: 

(ΠΡΔ13.2) 

Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5510) 

Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Σελ αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο 
θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, πεξιίηε, ρνχκνπ θαη 
ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm 

3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε επηθάλεηα. 
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4. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα. 

5. Σελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε νπνηνδήπνηε κέζν, ηνπ έηνηκνπ 
ριννηάπεηα. 

6. Σελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

7. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

8. Σελ αξρηθή άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ 
δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηνρφξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ 
επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο. 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-02. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη 
ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): πέληε ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ 

 (Αξηζκεηηθψο): 5.500,00€ 

 

Άξζξν A.T. 326: 

(ΠΡΣ1.2) 

ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο θπηώλ, κε δηάκεηξν από 0,61 m θαη άλσ 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5330) 

ρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζε έδαθνο νπνηαδήπνηε θιίζεσο, κε εθζθαθή ηνπ εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ 
θνξκφ ηνπ θπηνχ ζε βάζνο 10 cm θαη εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ δηδαλίσλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ηξηάληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 0.35€ 

 

Άξζξν A.T. 327: 

(ΠΡΣ2.1.4) 

Άξδεπζε θπηώλ από παξνρέο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5321) 

Άξδεπζε θπηνχ απφ παξνρέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00, δει. πφηηζκα ηνπ 
θπηνχ κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο ζε πνζφηεηα 15 lt αλά ζάκλν θαη 30 lt ή 
πεξηζζφηεξν αλά δέλδξν. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ λεξνχ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): δχν ιεπηά θαη δχν ρηιηνζηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 0.0225€ 

 

Άξζξν A.T. 328: 

(ΠΡΣ2.2.2) 

Άξδεπζε ριννηάπεηα από παξνρέο 

 (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5522) 

Άξδεπζε ριννηάπεηα απφ παξνρέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00, 
κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο θαη ζε πνζφηεηα 5 m3 αλά ζηξέκκα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθψο): 8.75€ 
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