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ΑΡΘΡΑ 

1. οικοδοµικα 

A.T. : 1.01 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών καλής βατότητας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
 ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.                                                
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km). 

ΕΥΡΩ : 0,35 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      47 x 0,19 =    8,93 
Συνολικό κόστος άρθρου 9,28 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 9,28 
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 1.02 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-03-00-00 " Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 
βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε 
ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση ( η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν 
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      47 x 0,19 =    8,93 
Συνολικό κόστος άρθρου 11,73 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 11,73 
(Ολογράφως) : έντεκα και εβδοµήντα τρία λεπτά 

A.T. : 1.03 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 
2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση ( η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των 
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 " Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 
 
 Σε εδάφη γαιώδη- ηµιβραχώδη.                                                     
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
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σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      47 x 0,19 =    8,93 
Συνολικό κόστος άρθρου 13,43 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 13,43 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 1.04 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου ( αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή 
χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση 
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
επίχωση. 

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      7 x 0,19 =    1,33 
Συνολικό κόστος άρθρου 17,03 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,03 
(Ολογράφως) : δέκα επτά και τρία λεπτά 

A.T. : 2.39 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισµού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών 
στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-01-01 " Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα 
πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      7 x 0,19 =    1,33 
Συνολικό κόστος άρθρου 29,33 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 29,33 
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 1.06 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή τεχνικών 
αδιατάρακτης κοπής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 
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Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων 
κοπής του οπλισµού ( µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 " Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων δοµηµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε υψηλές απαιτήσεις ακριβείας, 
ελαχιστοποίηση της όχλησης ( λ. χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζηµιών σε 
παρακείµενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, µε χρήση συστηµάτων συρµατοκοπής, δισκοκοπής, 
αδαµαντοκοπής, υδροκοπής κ. λπ. συναφών τεχνολογιών. 
 
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οι 
επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
τεκµηριώνεται στην Μελέτη του Εργου. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής. 

ΕΥΡΩ : 17,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      47 x 0,19 =    8,93 
Συνολικό κόστος άρθρου 25,93 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 25,93 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 1.07 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους ( τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 
 .                                                                                                                                                               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90 
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 1.08 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
" Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός". 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 1.09 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου ( πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου 
οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
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 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 
 .                                                                                                                                                               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση επιχρισµάτων ( ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. ( τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 " Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 1.11 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα ( τζινέτια) µε 
προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80 
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.12 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου ανάρτησής τους και του µονωτικού 
υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 1.13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση οροφοκονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασία, µε τα τα 
απαιτούµενα ικριώµατα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 " Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 
(Ολογράφως) : εννέα 
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A.T. : 1.14 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως ( πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και 
η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-
02 
" Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35 
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 1.15 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ( µοκέτες κλπ), µε πλήρη απόξεση/ αφαίρεση 
της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των 
υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 1.16 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( ΚΤΣ), µε την διάστρωση 
µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/ και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε 
την µελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 " Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 " ∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 " Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 " Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 " ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 " Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 
ειδική µελέτη συνθέσεως. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών ( αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ( εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών ( αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την  
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επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη 
του A ναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα ( πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/ και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων ( τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
( βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων ( λ. χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις. 
 
 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.                                 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : 1.17 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε 
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση 
( καινουργής ξυλεία ή ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη 
του προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-05-00-00 " Καλούπια εµφανούς ( ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".   
 
Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η 
υδατο- στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου.  
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 " Πρόσθετη 
τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,25 
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 1.18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας ( χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 " Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος ( π. χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων ( αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
          |           Πεδίο εφαρµογής                    | 
__________|________________________________________ ______|______________________ 
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  | Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.  
διάµετρος | Ράβδοι | ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     | διατοµή  | µάζα/ µέτρο  
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)      
__________|________|________________|______________ ______|_________|____________ 
          | B500C  | B500 Α  | B500C |  B500 Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|____ ______|_________|____________ 
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,15 4 
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών ( κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων ( καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν ( εργασία και υλικά). 
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.                                           
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη.  
Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 
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A.T. : 1.19 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας ( χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 " Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος ( π. χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων ( αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
          |           Πεδίο εφαρµογής                    | 
__________|________________________________________ ______|______________________ 
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  | Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.  
διάµετρος | Ράβδοι | ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     | διατοµή  | µάζα/ µέτρο  
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)      
__________|________|________________|______________ ______|_________|____________ 
          | B500C  | B500 Α  | B500C |  B500 Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|____ ______|_________|____________ 
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,15 4 
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών ( κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων ( καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν ( εργασία και υλικά). 
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
 ∆οµικά πλέγµατα B500C.                                                          
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01 
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 1.20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 " Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
 Πάχους 1/2 πλίνθου ( δροµικοί τοίχοι).                                                                                                                          
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,50 
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.21 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 48.35.03 Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία µε σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής 
διατοµής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4837.1 

Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία κισσηροδέµατος ( σπόνδυλοι), κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1857 " Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεµα", µε 
σήµανση CE, λείας εσωτερικής επιφανείας, εσωτ. διαστάσεων 30 x 40 cm, ύψους 
στοιχείου έως 30 cm, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου, 
ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου, δοµουµένοι 
κατά µήκος υπάρχουσας εσωτερικής κατακορύφου γωνίας τοίχων λείας επιφανείας.  
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος 
κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των υλικών, τα τυχόν 
απαιτούµενα ικριώµατα, οι µεταλλικοί σύνδεσµοι στερέωσης, ο τυχόν κατακόρυφος 
οπλισµός γωνιών, η εργασία πλήρους κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα 
πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.  
 
 Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατοµής.                                    
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αξονικού µήκους. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 1.22 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων ( σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C ( µέχρι 4 Φ12 µε συνδετήρες 
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.  
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Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν ( Εµβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4 Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
 Γραµµικά διαζώµατα ( σενάζ) δροµικών τοίχων.                                    
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80 
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.23 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.01 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1 

Κατασκευή θύρας ταµπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 " Ξύλινα κουφώµατα", µε καθρέφτες ( ταµπλάδες) από 
κόντρα πλακέ ή από µοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο ( τελάρο) θυροφύλλων 
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τµήµα, ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και 
πλάτους µέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας ( εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς 
και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm.                                                                                                                            
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 155,00 
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε 

A.T. : 1.24 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού, µε πλαίσο από τεµάχια 
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη , περαστά και κολλητά, µε 
οπές ή τοµές στο " πρόσωπο" ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard 
board) επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας 
του συρταριού µεταλλικούς απλούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
" Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ".  
 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά ( επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα 
επενδυµένη), ται µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. ∆εν 
περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50 
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.25 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.16 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5616 

Κρεµάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες, αποτελούµενες από 
διατοµή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και 
οιουδήποτε µήκους, µε περιθώρια και απλές ευθύγραµµες γλυφές, µε βιδωτά 
άγγιστρα από αλουµίνιο µήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, µε ανάρτηση από µεταλλικές 
θηλιές στερεωµένες µε UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, 
άγγιστρα αλουµινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 " Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 
  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00 
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 1.26 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 
90 cm περίπου, που περιλαµβάνει:  
 
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε  
επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε 
στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα 
υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα. 
β) Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για 
την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.  
γ) Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών ( επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) 
µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του 
σφραγιστικού υλικού. 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 
επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00 
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 1.27 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε " κουτιά" από 
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, 
πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε 
ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες 
εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 " Εντοιχισµένα ή 
σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
 
- ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 
- Οριζόντια ( ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες 
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm 
ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή 
σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  
- Τα φύλλα ( µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από 
ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  
- Τοποθέτηση χειρολαβών ( πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ 
για την προστασία τους από την υγρασία  
- Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm.  
 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 
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A.T. : 1.28 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε " κουτιά" 
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή 
φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC 
πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και 
κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
" Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
- ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα. 
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm. 
- Οριζόντια ( ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες 
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm 
ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή 
σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  
- Τα φύλλα ( µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από 
ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  
- Τοποθέτηση χειρολαβών ( πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  
 
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 180,00 
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

A.T. : 1.29 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε 
ή χωρίς ανοίγµατα ( εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου 
µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας ( στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά 
µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.30 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 
 
 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.                                         
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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Τιµολόγιο µελέτης 
 

A.T. : 1.31 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.41 Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής ''L'' ή ''T'' 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441 

Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής "L" ή "T", απλοί ή µε αντηρίδες, 
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συµπεριλαµβανόµενης της διάνοιξης οπών 
πρόσδεσης, πλήρως τοποθετηµένοι, µε έµπηξη στο έδαφος, ή µε πάκτωση µε λίθους ή 
σε βάση από σκυρόδεµα ( χωρίς την αξία του). 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70 
(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 1.32 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.47 Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447 

Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρµα κυµατοειδές ( κατσαρό), 
τοποθετηµένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.33 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαµµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 145,00 
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε 

A.T. : 1.34 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µονόφυλλες, 
χωρίς φεγγίτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 " Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 
 
 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο                                                                                                                  
 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.                                                                                                                
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Τιµολόγιο µελέτης 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 165,00 
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε 

A.T. : 1.35 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα ( πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, 
ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 " Κουφώµατα Αλουµινίου". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 175,00 
(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα πέντε 

A.T. : 1.36 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισµού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Κινητές σίτες αερισµού από γαλβανισµένο σύρµα λεπτού βρόχου για την παρεµπόδιση 
εισόδου εντόµων, τοποθετούµενες σε σκελετό από διατοµές αλουµινίου. Πλαίσιο µε 
εφαρµοσµένη την σίτα, σκελετός ( οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  µικροϋλικά και 
εργασία διαµόρφωσης και τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 1.37 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
( λάσπωµα) και τρίτη τριπτή ( τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 " Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.38 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς άνω των 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, 
από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα 
υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.                         
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Τιµολόγιο µελέτης 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.39 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.04 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, 10x10 cm, κολλητά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1 

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 " Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα 
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 
µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των 
κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό 
τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 
καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ. 
 
 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.                                                                                                   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,50 
(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.40 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1 ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 " Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο 
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.                  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,00 
(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

A.T. : 1.41 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Περιθώρια ( σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από 
χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής ( χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και 
χρωµατισµού, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων µε ειδικές 
κόλλες, οι ειδικές λωρίδες τελειωµάτων αρµών, η στίλβωση και ο καθαρισµός της επιφάνειας. Y λικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
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Τιµολόγιο µελέτης 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90 
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 1.42 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια ( σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή 
κόλλα πλακιδίων.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.43 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 

Επιστρώσεις µε πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόµοια, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωµατισµού, πάχους 2 mm, επικολλούµενα µε ειδική 
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 " Βινυλικά δάπεδα". 
 
Περιλαµβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,80 
(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.44 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422 

Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαµβάνεται η κατεργασία των ακµών 
συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ηµιγωνία ( µπιζωτάρισµα) είτε κατ' εγκοπή ( πατούρα - αντιγώνι). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ) ακµών. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80 
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.45 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 

Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για 
την απόκτηση αδρής επιφάνειας ( π. χ. σκαπιτσάρισµα) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 1.46 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.01 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, µαλακό, πάχους 2 cm 
και πλάτους 11 - 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7501 

Κατώφλια και περιζώµατα ( µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 " Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 
καθαρισµού. 
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Κατώφλια από  µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11- 30 cm.                                                                                                   
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 78,50 
(Ολογράφως) : εβδοµήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.47 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531 

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 " Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής ( ποταµού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.  
 
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από  µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm.                               
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 78,50 
(Ολογράφως) : εβδοµήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.48 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.02.01 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους 3,0 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7607 

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι επί 
κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά παρεµβύσµα ( των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων αλουµινίου), σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 " Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 
Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 3,0 mm                                           
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,50 
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 1.49 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + µεµβράνη + 3 mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή 
(clear float) και µεµβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά περεµβύσµατα από EPDM ή συναφελη 
και σιλικόνη. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 " ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο 
κενό". 
 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους : 
 6mm (3mm + µεµβράνη + 3mm).                                                   
    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00 
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 1.50 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 " Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, 
καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής 
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα 
αλκάλια. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70 
(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 1.51 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 " Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70 
(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 1.52 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός 
συστατικού µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ? 80 οC 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766 

Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, 
ενός συστατικού, µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ? 80 οC, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 " Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 
επιφανειών".  
 
Απόξεση και καθαρισµός µε σµυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού 
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υποστρώµατος µε πιστολέτο, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και διάστρωση θερµοαντόχου 
βερνικοχρώµατος µε πιστολέτο µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφος χρωµατισµός. Υλικά 
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) θερµαντικών στοιχείων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,80 
(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.53 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 " Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή 
τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα 
αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου 
(ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση 
αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά.                                     
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 1.54 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 " Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων".  
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
 Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως                                                  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 
(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 1.55 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 " Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων".  
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
 Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο- ακριλικής      βάσεως.                                                                          
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10 
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 1.56 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 " Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας ( για την 
µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα 
και εργασία. 
 
 Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας.                                             
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,40 
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 1.57 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε 
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού 
ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη ( ο τυχόν σκελετός 
τιµολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01. εως 78.05.12 
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13. 
 
 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.                                                                                                                  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,00 
(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : 1.58 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 
20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων 
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-10-01 " Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής 
και αισθητικού αποτελέσµατος. 
γ) Η  προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
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επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 
 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,90 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 1.59 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
" Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,80 
(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.60 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.3 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής 
ξυλείας µε µονή πλάτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 
 
 Καθιστικά από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας µε µονή πλάτη                                                                            
 
 Καθιστικά µε σκελετό από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς διαδοκίδες 
φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και µονό στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 
1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόµενα µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6mm. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 190,00 
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα 

A.T. : 1.61 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β02 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης µε ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού ( εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 
1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των 
πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης ( πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00 
(Ολογράφως) : δώδεκα 
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A.T. : 1.62 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.3 Κάδοι Απορριµµάτων Ξύλινος κάδος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις 
οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή 
από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
 Ξύλινος κάδος, µε µεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαµαρίνα.                                                                                                                                                        
 
Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 240,00 
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα 

A.T. : 1.63 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ52.51 Επικαλυψεις θερµαντικών σωµάτων µε απλές µοριοσανιδες ή ινοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251 

Επικαλύψεις  θερµαντικών σωµατων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, κατάλληλα 
στερεωµένες σε υπάρχοντες σκελετούς καταλληλου σχεδιου( διατριτου), µε τα υλικά, µικροϋλικά και 
ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.64 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ65.01 Αλλαγή φοράς ανοιγµατος υφισταµενης θύρας. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Αλλαγή φοράς ανοιγµατος υφισταµενης θυρας οιονδήποτε ανοιγµατος και υλικού. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά ( κλειδαρια, κ. α.), µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό τεµαχιο. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00 
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 1.65 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ65.26 Σταθερές σίτες αερισµου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 
 
Σταθερές σίτες αερισµού από γαλβανισµένο σύρµα λεπτού βρόχου για την παρεµπόδιση εισόδου εντόµων, 
τοποθετούµενες σε σκελετό από διατοµές αλουµινίου. Πλαίσιο µε εφαρµοσµένη την σίτα, σκελετός ,  
µικροϋλικά και εργασία διαµόρφωσης και τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας. 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00 
(Ολογράφως) : δέκα 
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A.T. : 1.66 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ72.31 Κατασκευή κινητης τεντας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Κωδικος Αναθεωρησης 7231 
 
Κατασκευή τεντας αποτελούµενη απο  
- τεντόπανο  αρίστης ποιότητος αδιάβρχο επιλογής της υπηρεσίας από σχετικό δειγµα 
- Σκελετό στερέωσης στο δάπεδο από κοιλοδοκούς 60*60 χιλ. σε σχήµα Π µε διπλό κοιλοδοκό επάνω και 
ζώνη ενισχυσης βαµµένο µε αντισκοριακή και καταλληλο χρωµα επιλογής της υπηρεσίας. 
- Σκελετό στερεωσης στον τοιχο απο σιδηροσωλήνα αν απαιτείται. 
- Μηχανισµό περιτύλιξης της τέντας χειροκίνητο µε βραχίονα 
Πλήρως τοποθετηµένη επί τόπου του έργου έτοιµη για παράδοση σε λειτουργία µετά των µικροϋλικών 
στερέωσης και σύνδεσης. 
 
Τιµή ανα τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00 
(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 1.67 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ78.02 Γωνιόκρανα προστασίας ακµών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7806 

Γωνιές προστασίας ακµών τοιχων και επίπλων από αφρώδες υλίκό προκειµένου να απορροφά του κραδασµούς 
και να µειώνει την πιθανότητα σοβαρού τραυµατισµού στα µικρά  παιδιά.  
Πρέπει να ειναι πυράντοχο, χωρίς λάτεξ, και απο µη τοξικό υλικό. ∆ιαθέσιµο σε χρώµατα επιλογής της 
υπηρεσίας. 
Στην τιµή περιελαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά τοποθετήσεως και πλήρως περαιωµένη εργασία.  
Τιµή ανα τρέχον µετρο ( µ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00 
(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 1.68 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ64.21 Προστατευτικο κιγκλιδωµα πεζοδροµίου µηκους 2,00µ. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6422 

Προστατευτικό κιγκλίδωµα πεζοδριµίου µηκους 2,00 µ. και υψους 1,50 µ. κατασκευασµένο από 
σιδηροσωλήνες µαύροι διατοµής Φ1 1/2 '' µε ειδικά τεµάχια που απαιτούνται, µε βαφή αντισκωριακή 
επίστρωση  και ελαιοχρωµατισµο  δυο στρώσεων των σιδηρών επιφανειών, συµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-10-03-
00 " Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
Πληρης κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση. 
Τιµή ανα τεµαχιο ( τεµ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00 
(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 1.69 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ73.96 Επιστρώσεις µε φύλλα  LINOLEUM 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Επιστρώσεις µε οικολογικά φύλλα LINOLEUM αποτελούµενα από λινέλαιο, φελλό και ξύλο, πάχους 2,5 mm, 
οποιουδήποτε χρωµατισµού επικολλούµενου µε ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό 
υπόστρωµα. Οι ενώσεις των φύλλων θα γίνονται µε υγειονοµική αρµοκόλληση µε κορδόνι του ιδίου 
υλικού. 
Περιλαµβάνονται τα φύλλα LINOLEUM, τα ειδικά τεµάχια για ακµές, η ειδική κόλλα και η εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00 
(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 1.70 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ73.97 Επιστρωση µε συναρµολογουµενο δαπεδο ασφαλειας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 

Επίστρωση συναρµολογούµενου δαπέδου ασφαλείας από ειδικό αφρώδες υλικό για την απορρόφηση των 
κραδασµών σε οποιοδήποτε χρώµα πάχους 1 εκ σε κατάλληλες διαστάσεις πλενόµενο µε αντιολισθητική 
επιφάνεια. 
Περιλαµβάνονται τα κοµµάτια δαπέδου, τα ειδικά τεµάχια για ακµές, ειδική κόλλα τοποθέτησης  και η 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00 
(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 1.71 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ76.25 Μεµβράνη ασφαλείας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609 

Τοποθέτηση ειδικής διαπερατής µεµβράνης ασφαλείας που  αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία,  σε 
γυάλινες επιφάνειες παραθύρων, πορτών κ. λ. π. προκειµένου να  καθίσταται  το  τζάµι ανθεκτικό σε 
ενδεχόµενο χτύπηµα και  σε περίπτωση σπασίµατος  να συγκράτησει τα θραύσµατα  .  
Πλήρης περαιωµένη εργασία προµηθείας µεταφορά και τοποθέτησης µε όλα τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,00 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : 1.72 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν80 Πλήρης Εξοπλισµός W.C. AµΕΑ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Περιλαµβάνει λεκάνη, νιπτηρα µε αναµικτηρα, χειρολαβές, οδηγούς νιπτήρα- καθισµατος, µε τα υλικά και 
µικρουλικά συνδεσης µε το υδραυλικό και αποχετευικό δικτυο του κτιρίου, πλήρως εγκατεστηµενο και 
ετοιµο προς λειτουργία. 
( ΤΕΜΑΧΙΟ ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.100,00 
(Ολογράφως) : χίλια εκατό 

A.T. : 1.73 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΝΒ12 Aµµοδόχος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Αµµοδοχος µε καθισµατα καταλληλων διαστασεων συµφωνα µε τον χωρο τοποθέτησης και οχι µικροτερη από 
9,0 τ. µ. εµβαδο. 
Ενδεικτικων διαστασεων 3,00 µ. µηκους, 3,00 µ. πλάτους και 0,30 µ. υψος . 
Κατασκευασµένη συµφωνα µε τα προτυπα ασφαλείας ΕΝ1176 απο εµποτισµένη ξυλεία πέυκης, µη τοξική χωρις 
χρωµιο και συµφωνα µε τις τεχνικες προδιαγραφές του κατασκευαστη. 
Τα καθιµστα θα ειναι κατασκευασµένα απο κοντρα πλακε θαλάσηης. 
Ολη θα ειναι βαµένη σε χρωµατα επιλογής της υπηρεσίας. 
Στην τιµή περιελαµβάνεται πλήρως περαιωµένη εργασία προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετησης καθώς και 
η αµµος πλήρωσης της. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια 
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A.T. : 1.74 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.01 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 30 min 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, 
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 
mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας ( π. χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε 
εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση 
από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές 
κόλλες ( όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς ( σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συµπεριλαµβάνεται η  προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου ( αριάνι) και η 
τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
 
 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min.                                                                        
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 

A.T. : 1.75 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.02 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, 
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 
mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας ( π. χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε 
εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση 
από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές 
κόλλες ( όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς ( σούστα) πυρασφαλείας, µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος 
φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.   
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου ( αριάνι) και η 
τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
 
 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.                                                                          
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 335,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε 

A.T. : 1.76 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.35 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7935 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου 
βάθους 5 mm έως 8 mm, µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό εν θερµώ και ελαστικό 
κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού 
και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
οροσαρµόζεται αναλογικά. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο ( µµ) αρµού. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90 
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 1.77 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.02 Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
" Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων κατά 
την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο 
επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών ( ντερέδων) κατά 
το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε ειδικούς συνδέσµους στην 
περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην περίπτωση 
ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των κοχλιοφόρων ήλων και 
της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm. 
 
 Επιστεγάσεις µε επίπεδη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm.                               
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 1.78 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο-κονίαµα σε 
δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη στρώση 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο- ασβεστο- κονιάµατος 
των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και 
δεύτερη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη 
άµµο. 
 
 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm.                                      
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

2. H/M 

A.T. : 2.01 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεµ) 
  8201.1.   2  Γοµώσεως  6    kg 

Ευρώ (Αριθµητικά): 37,79 
(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδοµήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.02 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 12 kg 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και 
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στήριξη 
(1 τεµ) 
  8201.1.   3  Γοµώσεως  12   kg 

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,87 
(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 2.03 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γοµώσεως 5  kg 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεµ) 
  Ν8202.3    Γοµώσεως  5  kg 

Ευρώ (Αριθµητικά): 68,59 
(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.04 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8201.3.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγειρόµενος οροφής γοµώσεως 12  kg 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  αυτοδιεγειρόµενος οροφής, πλήρης  µε  το  
αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς  του  από την οροφή πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή  
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη 
(1 τεµ) 
  Ν8201.3.   2  Γοµώσεως  12   kg 

Ευρώ (Αριθµητικά): 53,19 
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.05 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8210 Ρυθµιζόµενη βάση πυροσβεστήρων οροφής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Βάση ρυθµιζόµενου µήκους ( από 80 έως 150 εκ.) για τοποθέτηση πυροσβεστήρων οροφής 
 στο επιθυµητό ύψος, µε βίδα και παξιµάδι για τη στερέωση του πυροσβεστήρα επί 
τόπου  µε  την  εργασία  συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεµ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00 
(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 2.06 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8209.1 Σύστηµα τοπικής κατάσβεσης σκόνης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Σύστηµα τοπικής εφαρµογής κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ2,  
για το χώρο κουζίνας- µαγειρείου το οποίο καλύπτει το χώρο πάνω από τις καυτές  
επιφάνειες της ηλεκτρικής κουζίνας και του απαγωγικού συστήµατος αερίων καύσης.  
Περιλαµβάνει µία (1) φιάλη ξηρής σκόνης ABC των 12 κιλών (Pa 12kg). H φιάλη φέρει  
µεταλλικό µανόµετρο, βαλβίδα πλήρωσης του προωθητικού και ορειχάλκινο µαστό µε  
δύο (2) βάννες ½¨ αερίου υψηλής πίεσης µε ασφαλιστικό έλασµα για τους δύο κλάδους  
αυτόµατης και χειροκίνητης ενεργοποίησης. Από καθεµία βάνα ξεκινά χαλκοσωλήνας  
διαµέτρου Φ 15 mm, ο οποίος διατρέχει την χοάνη απαγωγής των καυσαερίων και  
περιλαµβάνει τρεις (3) κεφαλές καταιωνισµού, δηλαδή έξι (6) συνολικά. Στον κλάδο  
αυτόµατης ενεργοποίησης τοποθετούνται επιπλέον δύο βάνες και µανόµετρο που  
χρησιµοποιούνται για την αποµόνωση, τον έλεγχο και την προσθήκη αερίου Αζώτου (N2). 
Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικρουλικά στερεώσεως ( επίτοιχη ή επιδασπέδια βάση  
κτλ) και συνδέσεως ( εύκαµπτος σύνδεσµος κτλ), η πλήρωση µε άζωτο, οι χαλκοσωλήνες  
και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους  
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εγκαταστάσεως, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 740,11 
(Ολογράφως) : επτακόσια σαράντα και έντεκα λεπτά 

A.T. : 2.07 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8204.2 Πυροσβεστική φωλεά µικρή (ερµάριο) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστική φωλιά µικρή ( ερµάριο) επίτοιχη ή χωνευτή, µεταλλικής κατασκευής,  
κόκκινου χρώµατος µε ελαστικό σωλήνα διατοµής Φ15- Φ19mm µήκους 20 µέτρων, µε  
ρυθµιζόµενο ακροφύσιο δεµένο µε σφικτήρα επί του σωλήνα, µε γάντζο για την  
κρέµαση του σωλήνα, ρακόρ σύνδεσης µε τη βρύση και σφικτήρες, πλήρης δηλαδή  
υλικά, µικροϋλικά, επί τόπου µε την εργασία συναρµολόγησης, βαφής µε ερυθρό  
χρώµα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης. 
(1 τεµ) 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 120,07 
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και επτά λεπτά 

A.T. : 2.08 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς ( πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια ( πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά ( καννάβι σχοινί, 
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
πιέσεως 
(1 m) 
  8036.  1   ∆ιαµέτρου   1/2    ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,59 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.09 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Κρουνός  εκροής ( βρύση) ορειχάλκινος  µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεµ) 
  8138.1    κοινός ορειχάλκινος 
  8138.1.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,97 
(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 2.10 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.1.1 Πίνακας πυρανίχνευσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών, συµβατικός, µε έλεγχο βραχυκυκλώµατος και κοµµένης  
γραµµής, µε δύο κυκλώµατα εξόδου, επιπλέον εξόδους alarm, fault, γενικό, µε  
ενδεικτικά led (alarm-fault µπαταρίας- ζωνών), το τροφοδοτικό και τις µπαταρίες  
12V κλειστού τύπου, αυτονοµίας τουλάχιστον 30h, κατασκευασµένος σύµφωνα µε ΕΝ  
54-2, ΕΝ 54-4 δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των εισερχοµένων και  
εξερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε  
λειτουργία. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδιο αντιστοίχισης ζωνών. 
(1 τεµ.) 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 443,49 
(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.11 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8883 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης ( φαροσειρήνα), κατασκευασµένος σύµφωνα µε  
ΕΝ 54-3, ΕΝ 54-23, κόκκινου χρώµατος δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,  
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,70 
(Ολογράφως) : εβδοµήντα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 2.12 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8809.1 Κοµβίο πυρανίχνευσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κοµβίο ( µπουτόν) πυρανίχνευσης χειροκίνητου συναγερµού ( ηλεκτρικός αγγελτήρας  
πυρκαγιάς), συµβατικού τύπου, µε επαναφορά, κόκκινου χρώµατος, κατασκευασµένο  
κατά ΕΝ 54-11, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο  
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,47 
(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 2.13 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.2 Ανιχνευτής καπνού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής καπνού οπτικός, συµβατικού τύπου, µε ενδεικτικό led λειτουργίας, κατά  
ΕΝ 54-7, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προµήθεια,  
προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολόγησης και δοκιµών, παραδοτέος σε πλήρη  
και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 74,37 
(Ολογράφως) : εβδοµήντα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 2.14 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.3 Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής καπνού θερµοδιαφορικός, συµβατικού τύπου, µε ενδεικτικό led,  
κατασκευασµένος σύµφωνα µε ΕΝ 54-5, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και  
στερέωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολόγησης  
και δοκιµών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 59,37 
(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 2.15 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.4 Στεγανός ανιχνευτής υγραερίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Στεγανός ανιχνευτής υγραερίου µε ρελέ 10-30V, ΙΡ 65, προµήθεια, προσκόµιση,  
εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. 
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(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 94,37 
(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 2.16 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8987.1 Φωτιστικό ασφαλείας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ασφαλείας τεχνολογίας LED, µε αυτοκόλλητο σήµανσης σύµφωνα µε την  
ισχύουσα νοµοθεσία ( ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 κτλ), ελάχιστης αυτονοµίας 3 ωρών, µπαταρίας  
Ni-Cd, συνεχούς και µη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία  
100lm, µε ενδεικτικά led φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (button test),  µόνιµα   
τροφοδοτούµενο από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, µετά των υλικών και µικροϋλικών  
σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία  
συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 57,72 
(Ολογράφως) : πενήντα επτά και εβδοµήντα δύο λεπτά 

A.T. : 2.17 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.2.1 Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1,5mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1.5mm2, πυράντοχο, θωρακισµένο, χάλκινων αγωγών, ορατό ή τοποθετηµένο µέσα 
σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί 
τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του ( στα κουτιά και εξαρτήµατα της εγκατάστασης) 
και πλήρους εγκατάστασης. 
(1 m) 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,22 
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 2.18 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8737.3.1 Κανάλι διανοµής από PVC 20x10mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κανάλι διανοµής από PVC 20x10mm, λευκό, για τοποθέτηση στην οροφή ή επίτοιχη,  
ΙΡ40, µε τα µικροϋλικά και τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,34 
(Ολογράφως) : τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 2.19 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8737.3.5 Κανάλι διανοµής από PVC 40x16mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κανάλι διανοµής από PVC 40x16mm, λευκό, για τοποθέτηση στην οροφή ή επίτοιχη,  
ΙΡ40, µε τα µικροϋλικά και τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,24 
(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 2.20 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.6 Σπρέι δοκιµής ανιχνευτών καπνού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Σπρέι δοκιµής ανιχνευτών καπνού, 150 ml δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,00 
(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

A.T. : 2.21 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς ( πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια ( πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά ( καννάβι σχοινί, 
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
πιέσεως 
(1 m) 
  8036.  3   ∆ιαµέτρου   1      ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,26 
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 2.22 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ  1 1/4 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς ( πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια ( πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά ( καννάβι σχοινί, 
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
πιέσεως 
(1 m) 
  8036.  4   ∆ιαµέτρου   1 1/4  ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,04 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 2.23 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ  1 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς ( πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια ( πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά ( καννάβι σχοινί, 
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
πιέσεως 
(1 m) 
  8036.  5   ∆ιαµέτρου   1 1/2  ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,44 
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 2.24 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς ( πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια ( πλην ρακόρ), άγκιστρα 
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στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά ( καννάβι σχοινί, 
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
πιέσεως 
(1 m) 
  8036.  6   ∆ιαµέτρου   2      ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,58 
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 2.25 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρπυ Φ  2 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς ( πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια ( πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά ( καννάβι σχοινί, 
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
πιέσεως 
(1 m) 
  8036.  7   ∆ιαµέτρου   2 1/2  ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,90 
(Ολογράφως) : σαράντα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2.26 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς ( πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια ( πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά ( καννάβι σχοινί, 
µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών 
πιέσεως 
(1 m) 
  8036.  8   ∆ιαµέτρου   3      ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 55,27 
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι επτά λεπτά 

A.T. : 2.27 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8138.1.2 Καταιονητήρας (sprinkler) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Καταιονητήρας (sprinkler) νίκελ 1/2", 68oC, µε πιστοποιητικό UL µε τα µικροϋλικά, 
υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,21 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 2.28 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8637.6 Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός ονοµ. διαµέτρου 2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Μειωτής  πιέσεως  ρευστού  κοχλιωτός  µε σώµα από χυτοσίδηρο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση,  τοποθέτηση,  σύνδεση,  ρύθµιση,  έλεγχος  και  παράδοση σε κανονική 
λειτουργία 
(1 τεµ) 
  8637.  6  Ονοµ. διαµέτρου  2     ins 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 429,70 
(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι εννέα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 2.29 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8203.1 ∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης 3" 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης πλήρες, αλουµινίου, αποτελούµενο από δύο στόµια µε  
σπειρώµατα εισόδου 2 1/2 ins και εξόδου 3 ins αντίστοιχα µε καπάκι, βαλβίδα  
αντεπιστροφής 3 ins ορειχάλκινη, πλήρως τοποθετηµένο δηλαδή προµήθεια,  
προσκόµιση και εγκατάσταση. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 244,82 
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά 

A.T. : 2.30 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8103.2 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαµέτρου Φ 3/4 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Πλωτήρας  υδαταποθήκης  ( φλοτέρ)   µε  τον  µοχλό  ( βέργας) της φούσκας και της 
βαλβίδας,   όλων   από  ορείχαλκο  και  των  µικροϋλικών,  πλήρως  τοποθετηµένος 
συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως 
(1 τεµ) 
  8103.   2 ∆ιαµέτρου  3/4     ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 34,89 
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.31 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8211.2 Αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης 28m3/h, κατά ΕΝ 12845 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης κατά ΕΝ 12845, πλήρες µ ε κύρια ηλεκτροκίνητη και  
εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία παροxής 28 m3/h, µανοµετρικού ύψους 50 m, κάθετη  
πολυβάθµια αντλία διαφυγών (jockey) παροxής 1,0 m3/h και ανεξάρτητους πίνακες  
ελέγχου–αυτοµατισµού κάθε αντλίας. Η τιµή περιλαµβάνει πιεστικό δοχείο κατάλληλης  
χωρητικότητος, όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα στην αναρρόφηση και κατάθλιψη  
( φλάντζες, συστολές, σύνδεσµοι, βάνες, βαλβίδες, µανόµετρα, πιεζοστάτες κτλ),  
ενιαία µεταλλική βάση και αντικραδασµικά στηρίγµατα, εκκινητή, διακόπτη στάθµης  
και γενικά κάθε όργανο και εξάρτηµα που απαιτείται για την αυτόνοµη λειτουργία  
του, δηλαδή προµήθεια του συγκροτήµατος, προσκόµιση επί τόπου του έργου, πλήρης  
εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα πυρόσβεσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, αυτοµατισµών  
κλπ µε τα πάσης φύσης µικροϋλικά και της εργασίας τοποθέτησης, ρύθµισης και  
δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20.000,00 
(Ολογράφως) : είκοσι χιλιάδες 

A.T. : 2.32 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.20.40.31 Κατασκευή φρεατίου 0,40 x 0,40 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2548 

Kατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόµενου µε 
χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του οδοστρώµατος ή D125 για 
φρεάτια επί πεζοδροµίου, µε διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη µε 
σύµβολα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη του ορύγµατος, η τοποθέτηση προκατασκευασµένου φρεατίου 
ή το κτίσιµο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρµογή του καλύµµατος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το 
φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκοµιδή  
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των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυµµα αποτιµάται µε βάση το οικείο άρθρο του Τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00 
(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 2.33 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.01.02 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη ( ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του 
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης 
µε σκυρόδεµα.   
 
 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).                                  
 
 Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή ( σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση)                                                  
 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90 
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2.34 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3.2.2 Θερµική µόνωση σωλήνων από εύκαµπτο καουτσούκ γιά διάµετρο σωλήνα 1 1/4 έως 2 ins 
πάχος 13 mm µε ηλιακή προστασία 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Ελαστοµερής µόνωση κλειστών κυψελών από συνθετικό καουτσούκ δηλαδή προµήθεια,  
µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά προστασίας  
στερεώσεως  και στεγανοποίησης της µονώσεως και την απαιτούµενη εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 m µήκους γιά σωλήνες) 
 
Γιά διάµετρο σωλήνα  1 1/4 έως 2  ins 
Πάχος µόνωσης  13 mm 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,56 
(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 2.35 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.5 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου µε λαβή διαµέτρου Φ 1 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου µε λαβή µε τα µικροϋλικά  
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεµ) 
  Ν8101.   5 ∆ιαµέτρου  1 1/2   ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,67 
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα επτά λεπτά 
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A.T. : 2.36 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8641 Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Μανόµετρο  µε  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  µε κάθε µικροϋλικό και 
εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 38,51 
(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 2.37 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 
ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί ( κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και 
του πυθµένα τους,  
 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 
 
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών  
 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο ( π. χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση 
και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
 
- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη " στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους 
που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης ( Φ. Ι. Ε), όπως αυτή ορίζεται 
στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο 
µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 
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- η επανεπίχωση ( µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 
 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισµούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης 
φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,70 
(Ολογράφως) : εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 2.38 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  µε προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους ( τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.                 
 Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε 
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.         
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20 
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 2.39 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισµού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών 
στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-01-01 " Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα 
πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      7 x 0,19 =    1,33 
Συνολικό κόστος άρθρου 29,33 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 29,33 
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και τριάντα τρία λεπτά 
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A.T. : 2.40 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί 
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των 
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής, 
χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
" Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
       
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
       
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα 
       
β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος, 
στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος ( µε ή χωρίς πλέγµα 
οπλισµού)   
       
γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις 
( εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την 
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι 
πλάκες θα είναι πλήρεις ( άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της 
ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της 
επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδροµίου 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,80 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 2.41 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040 Εύκαµπτος σύνδεσµος µε ρακόρ, µήκους έως 50 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εύκαµπτος σύνδεσµος µε ρακόρ, µήκους έως 50 cm, για σύνδεση των σωληνώσεων  
ύδρευσης µε τους υδραυλικούς υποδοχείς, ήτοι εύκαµπτος σύνδεσµος από ελαστικό  
σωλήνα, µεταλλικό σπιράλ µηχανικής προστασίας µε δύο ρακόρ και µικροϋλικά επί  
τόπου και εργασία συνδέσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,80 
(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 2.42 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.1 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3 ης γενιάς διατοµής 20 x 3,4 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), µε θερµική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,  
θέρµανση και κλιµατισµό πράσινοι, PN 20 bar, 3 ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και  
πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαµβάνουν τρία στρώµατα ( ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα  
PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξηµένες µηχανικές αντοχές  
και µειωµένο συντελεστή γραµµικής διαστολής 0,03. ∆ηλαδή σωλήνας και κάθε είδους  
ειδικά τεµάχια, µ ε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 
παραγωγής µ ε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την  
αποκατάστασή τους, τα µ ικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή  
του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 
(1 m) 
 
  8041. 1.  ∆ιαµέτρου   20     mm 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 7,23 
(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 2.43 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.2 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3 ης γενιάς διατοµής 25 x 4,2 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), µε θερµική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,  
θέρµανση και κλιµατισµό πράσινοι, PN 20 bar, 3 ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και  
πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαµβάνουν τρία στρώµατα ( ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα  
PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξηµένες µηχανικές αντοχές  
και µειωµένο συντελεστή γραµµικής διαστολής 0,03. ∆ηλαδή σωλήνας και κάθε είδους  
ειδικά τεµάχια, µ ε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 
παραγωγής µ ε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την  
αποκατάστασή τους, τα µ ικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή  
του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 
(1 m) 
 
  8041. 2.  ∆ιαµέτρου   25     mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,96 
(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 2.44 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9763 Τερµατικός  σύνδεσµος πολυπροπυλενίου, διαµέτρου 20 ή 25 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τερµατικός  σύνδεσµος πολυπροπυλενίου, διαµέτρου 20 ή 25 mm για  σύνδεση  κρουνών,  
αναµικτήρων κλπ, δηλαδή τερµατικός σύνδεσµος ( γωνία µε στήριγµα, γωνία µε πάσο,  
ταύ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, στερεώσεως και  
δοκιµών λειτουργίας. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,60 
(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 2.45 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.1 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου µε λαβή διαµέτρου Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου µε λαβή µε τα µικροϋλικά  
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεµ) 
  Ν8101.   1 ∆ιαµέτρου  1/2     ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,55 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2.46 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.2 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου µε λαβή διαµέτρου Φ 3/4 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου µε λαβή µε τα µικροϋλικά  
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεµ) 
  Ν8101.   2 ∆ιαµέτρου  3/4     ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,04 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 2.47 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8131.2.1 ∆ιακόπτης γωνιακός χρωµέ διαµέτρου Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

∆ιακόπτης γωνιακός χρωµέ διαµέτρου Φ 1/2 ins, µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την  
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεµ) 
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,02 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δύο λεπτά 

A.T. : 2.48 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναµικτήρας  ( µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεµ) 
  8141.  2   τοποθετηµένος σε νιπτήρα       0                             
  8141. 2.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,63 
(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.49 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Νεροχύτη 
διαµέτρου Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναµικτήρας  ( µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεµ) 
  8141.  3   νεροχύτη                       0                             
  8141. 3.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,31 
(Ολογράφως) : εβδοµήντα και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : 2.50 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.3 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Λουτήρα ή 
λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins µε σταθερό και κινητό καταιονηστήρα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναµικτήρας  ( µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεµ) 
  8141.  4   λουτήρα ή λεκάνης              καταιονηστήρα Φ 1/2 ins       
  8141. 4.  3  ∆ιαµέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθµητικά): 101,73 
(Ολογράφως) : εκατόν ένα και εβδοµήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.51 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήµατά του 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   ' Ευρωπαϊκού'   ( καθήµενου) τύπου, δηλαδή 
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λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων 
(1 τεµ) 
  8151.  2   χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήµατά του 

Ευρώ (Αριθµητικά): 192,13 
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 2.52 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8168.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες 
µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεµ) 
  8168.   1  ∆ιαστάσεων  36 Χ 48  cm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,21 
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 2.53 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  µε  βαλβίδα  χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, 
σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήµατα  όπως  και τα µικροϋλικά ( µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεµ) 
  8160.   2  ∆ιαστ.  42 Χ 56   cm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 164,74 
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 2.54 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 
35 Χ 40 Χ 13 cm µήκους 1,20 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm  πλήρης µε βαλβίδα 
( στραγγιστήρα),  πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και 
λοιπά  γενικά  εξαρτήµατα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
γιά λειτουργία 
(1 τεµ) 
  8165.  1    µιάς σκάφης            
  8165. 1.  1  ∆ιαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm, µήκους  1,20 m 

Ευρώ (Αριθµητικά): 173,17 
(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα τρία και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 2.55 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαµέτρου Φ 40 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  πιέσεως λειτουργίας 
γιά 60 C, 
 γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος ( πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
  8042.1     
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  8042.1.  2  ∆ιαµέτρου   40     mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,18 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : 2.56 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαµέτρου Φ 50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  πιέσεως λειτουργίας 
γιά 60 C, 
 γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος ( πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
  8042.1     
  8042.1.  3  ∆ιαµέτρου   50     mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,81 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 2.57 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαµέτρου Φ 100 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  πιέσεως λειτουργίας 
γιά 60 C, 
 γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος ( πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
  8042.1     
  8042.1.  7  ∆ιαµέτρου   100    mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,72 
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδοµήντα δύο λεπτά 

A.T. : 2.58 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαµέτρου Φ 125 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  πιέσεως λειτουργίας 
γιά 60 C, 
 γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος ( πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
  8042.1     
  8042.1.  9  ∆ιαµέτρου   125    mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,94 
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 2.59 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαµέτρου Φ 140 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  πιέσεως λειτουργίας 
γιά 60 C, 
 γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος ( πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
  8042.1     
  8042.1. 10  ∆ιαµέτρου   140    mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,30 
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 2.60 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8045.3 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 140 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος 
(1 τεµ) 
  Ν8045.  3   ∆ιαµέτρου   140    mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 96,07 
(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και επτά λεπτά 

A.T. : 2.61 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8046.1 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε έξοδο διαµέτρου Φ 50 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου µ ε τετράγωνη χρωµέ σχάρα, µ ε τα µ ικροϋλικά συγκόλησης,  
σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
 δοκιµών. 
(1 τεµ) 
  Ν8046.  1   µε έξοδο διαµέτρου   50      cm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 54,30 
(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 2.62 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8058.8 Πώµα καθαρισµου από PVC βιδωτό διαµέτρου Φ 100 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πώµα ( τάπα) καθαρισµού από PVC, βιδωτό, διαµέτρου 100 mm, πλήρες, µε το ειδικό τεµάχιο ( σώµα) πάνω 
στο οποίο βιδώνεται το πώµα, µε τα µικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,46 
(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 2.63 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσ. 40cm x 40cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως ( ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε  οποιοδήποτε 
έδαφος, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση   πλευρικών   
επιφανειών   µε   οπτοπλινθοδοµή   πάχους   1  πλίνθου  και τσιµεντοκονιάµατος  400 kg  
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τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου  πλαστικού σωλήνα  Φ 150 mm τοµής 
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου  του  πυθµένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. ∆ιαστάσεων 40x40 cm, και βάθους 
από 0,50 έως 1,00 m. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 260,93 
(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα και ενενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.64 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.2.2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 50cm X 
60cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως ( ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή 
σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm 
δόµηση   πλευρικών   επιφανειών   µε   οπτοπλινθοδοµή   πάχους   1  πλίνθου  και 
τσιµεντοκονιάµατος  400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού 
τεµαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά 
διαµόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου  του  πυθµένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 
(1 τεµ) 
 8066. 2.  2  ∆ιαστάσεων  50cm X 60cm    και βάθος  από 0,50 έως 1,00   m 

Ευρώ (Αριθµητικά): 311,55 
(Ολογράφως) : τριακόσια έντεκα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2.65 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8020.1.1 Καθαρισµός λεβητοστασίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1102 

Καθαρισµός λεβητοστασίου, ήτοι αποµάκρυνση όλων των ξένων προς την εγκατάσταση  
θέρµανσης αντικειµένων σε θέση που θα υποδειχθεί από τον διαχειριστή του κτιρίου  
( εντός του κτιρίου ή του ακάλυπτου χώρου του) και πλύση του δαπέδου του  
λεβητοστασίου µέχρι της πλήρους αποµάκρυνσης, κάπνας, λαδιών και κάθε είδους  
ακαθαρσίας. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 81,55 
(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2.66 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8410.2.1 Μετεγκατάσταση λεβητοστασίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Μετεγκατάσταση του υφιστάµενου λεβητοστασίου σε νέα θέση, πλησίον της αρχικής,  
που περιλαµβάνει: 
α) Μετακίνηση του συγκροτήµατος λέβητα- καυστήρα (40.000 kcal/h), στο νέο λεβητοστάσιο  
και κατασκευή νέας βάσης. 
β) Επέκταση του δικτύου θέρµανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικού και σύνδεση µε τον λέβητα 
- καυστήρα στη νέα του θέση. 
γ) Επέκταση του εύκαµπτου καπναγωγού και σύνδεσή του µε τον λέβητα στη νέα του θέση. 
δ) Μετακίνηση της πλαστικής δεξαµενής πετρελαίου 1.200 lt, επέκταση του δικτύου  
πετρελαίου και σύνδεση µε τον καυστήρα στη νέα του θέση. 
ε) Μετακίνηση δοχείου διαστολής, κυκλοφορητή, αυτόµατου πλήρωσης, ηλεκτρικού πίνακα  
και γενικώς κάθε εξαρτήµατος του υφιστάµενου λεβητοστασίου στη νέα του θέση. 
στ) Μετακίνηση του ηλεκτροµπόιλερ στο νέο λεβητοστάσιο και σύνδεσή του µε τα δίκτυα  
νερού, θέρµανσης, ηλεκτρικού. 
ζ) Εγκατάσταση ενός απλού στεγανού διακόπτη και µιας πρίζας σούκο στεγανής στο  
νέο χώρο. 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και βοηθητικών  
υλικών, τα εξαρτήµατα σχηµατισµού των πιό πάνω σωληνώσεων- δικτύων, τα µικροϋλικά  
συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία γιά την εγκατάσταση και τη σύνδεση µε τους  
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κεντρικούς κλάδους θέρµανσης, ύδρευσης, καυσίµου και ηλεκτρικού, ρύθµιση και  
παράδοση της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.259,04 
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα εννέα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 2.67 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8438.1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερµαντικού σώµατος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων ( χαλύβδινα ή πάνελ) ανεξαρτήτως  
θερµαντικής ικανότητας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µ ετά προσοχής, η  
µεταφορά του θερµαντικού σώµατος προσωρινά σε αποθηκευτικό χώρο, η επανατοποθέτησή  
του στη νέα του θέση µ ε όλα τα υλικά εκτός του σωλήνα ( περιλαµβάνεται η υδραυλική  
του σύνδεση) και η παράδοσή του σε κανονική λειτουργία, δηλαδή στηρίγµατα τοίχου  
ή δαπέδου και µ ικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας. 
 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,07 
(Ολογράφως) : εξήντα και επτά λεπτά 

A.T. : 2.68 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8606.2 Αυτόµατο εξαεριστικό µε πλωτήρα 1/2" 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Αυτόµατο εξαεριστικό µ ε πλωτήρα, ίσιο ή γωνιακό, για τον εξαερισµό σωληνώσεων 
νερού, διαµέτρου σπειρώµατος 1/2ins πλήρως τοποθετηµένο σε σωλήνα. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. ∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2ins, γιά πίεση λειτουργίας έως 10bar. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,98 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 2.69 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8561.1 Απορροφητήρας κουζίνας οικιακού τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Απορροφητήρας κουζίνας οικιακού τύπου, 220 βόλτ, 50 περιόδων, πλάτους 60 cm,  
3 ταχυτήτων, µε συνθετικά φίλτρα, µέγιστης απορροφητικότητας 350 m3/h, µε φωτισµό,  
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση  και  ηλεκτρική  σύνδεση  γιά παράδοση  
σε λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 155,02 
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε και δύο λεπτά 

A.T. : 2.70 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.7.1 Σωλήνας απορροφητήρα λευκός διαµέτρου Φ 100 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας απορροφητήρα λευκός διαµέτρου Φ 100 mm  γιά σύνδεση µε  
συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα  
στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως  
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, οι περσίδες,  
ροζέτες, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  
και συνδέσεως. 
(1 m) 
  Ν8042.1.7   ∆ιαµέτρου   100     mm 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 11,83 
(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.71 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8565.2 Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου 12.000Btu 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου 12.000Btu, τεχνολογίας inverter, ψύξης- θέρµανσης, ονοµαστική 
ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 11.500Btu/h, κλάσης ψύξης τουλάχιστον Α++, SEER τουλάχιστον 6,1, 
θερµική απόδοση τουλάχιστον 12.000Btu/h, κλάσης θέρµανσης µεσογειακής ζώνης τουλάχιστον Α+, SCOP 
µέσης ζώνης τουλάχιστον 4,0, ψυκτικό µέσο R32. 
Περιλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο µε ξεχωριστή γραµµή 
και ασφάλεια εντός πλαστικού καναλιού, κάθε είδους υλικό ( πχ σωληνώσεις) και µικροϋλικό για πλήρη 
και ασφαλή λειτουργία. 
 
  Ν8565.2   Ικανότητας  12.000   Btu 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.002,12 
(Ολογράφως) : χίλια δύο και δώδεκα λεπτά 

A.T. : 2.72 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς 16mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
 8732.  1   ευθύς   
 8732. 1. 3  ∆ιαµέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,98 
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 2.73 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς 23mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
 8732.  1   ευθύς   
 8732. 1. 4  ∆ιαµέτρου Φ 23mm 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,90 
(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2.74 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 16mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
 8732.  2   σπιράλ  
 8732. 2. 3  ∆ιαµέτρου Φ 16mm 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 3,96 
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 2.75 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά 
( γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, 
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
(1 τεµ) 
 8735.  2   Πλαστικό                  
            0                    
 8735. 2.  1  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm               
                                      0 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,89 
(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.76 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση  υλικών  και  µικρουλικών ( κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού ( στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
  8766.  3   τριπολικό     
 8766. 3.  1  ∆ιατοµής:  3 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,07 
(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 2.77 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση  υλικών  και  µικρουλικών ( κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού ( στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
  8766.  3   τριπολικό     
 8766. 3.  2  ∆ιατοµής:  3 Χ 2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,42 
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 2.78 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 4mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση  υλικών  και  µικρουλικών ( κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, 
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τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού ( στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
  8766.  5   πενταπολικό   
 8766. 5.  3  ∆ιατοµής:  5 Χ 4   mm2 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,21 
(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 2.79 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.2 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από χαλυβδοέλασµα 65x45cm πλήρης µε όργανα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής επίτοιχος ΙΡ55, 65x45cm, ονοµαστική τάση λειτουργίας  
400V-50 ΗΖ µε πόρτα και πλάτη, µεταλλικός, µε όλα τα απαιτούµενα όργανά του  
( διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ κλπ), µε τα απαραίτητα στηρίγµατα,  
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής  
συνδεσµολογίας, κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού  
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή  
προµήθεια των οργάνων, προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων,  
στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς  
και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται  
και η αποξήλωση του παλιού πίνακα. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 509,26 
(Ολογράφως) : πεντακόσια εννέα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 2.80 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.1.2 Αυτόµατος διακόπτης διαρροής 30 mA 2 πόλων εντάσεως 40 Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αυτόµατος διακόπτης διαρροής 30 mA πινάκων ( ραγοδιακόπτης) τύπου Α δηλαδή προµήθεια,  
προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεµ) 
  8880.  1   2 πόλων                                       
  8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α 

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,83 
(Ολογράφως) : εκατόν έξι και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.81 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.2.2 Αυτόµατος διακόπτης διαρροής 30 mA 4 πόλων εντάσεως 40 Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αυτόµατος διακόπτης διαρροής 30 mA πινάκων ( ραγοδιακόπτης) τύπου Α δηλαδή προµήθεια,  
προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεµ) 
  8880.  2   4 πόλων                                       
  8880. 2.  2  Εντάσεως  40   Α 

Ευρώ (Αριθµητικά): 142,84 
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 2.82 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
µονοπολικός εντάσεως 10 Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
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κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά 
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεµ) 
  8915.  1   µονοπολικός      
 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,07 
(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά 

A.T. : 2.83 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.3.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα και 
RASTER, οροφής ή αναρτηµένο, διαστάσεων 600 x 600mm, για τέσσερις λυχνίες των 18W. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, οροφής, ανηρτηµένο ή  
ψευδοροφής, µε περσίδα και ανταυγαστήρες παραβολικούς ή µε επικάλυψη µε  
πολυεστερικό φίλµ για εξοικονόµηση ενέργειας, λευκούς προστασίας IP 20, επίµηκες  
ή τετράγωνο διαστάσεων 600 x 600mm, για τέσσερις λυχνίες των 18W. Με ενσωµατωµένα  
τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και  
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 123,43 
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.84 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.3.2 Φωτιστικό σώµα οροφής στεγανό φθορισµού 2x36W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώµα οροφής, στεγανό ΙΡ65, µε πολυκαρβονικό κάλυµµα, µε 2 λαµπτήρες  
φθορισµού ισχύος 36W, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα,  
µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή εκκινητής, ballast, λυχνιολαβές κλπ και  
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 81,18 
(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : 2.85 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8995.1.4 Φωτιστικό σηµείο απλό χωνευτό µέσου µήκους γραµµών 10 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Φωτιστικό  σηµείο  απλό χωνευτό που περιλαµβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα µέχρι 
το  φωτιστικό  σηµείο τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από πλαστικό σωλήνα 
ευθύ  και  σπιράλ  ανηγµένα  σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου 13,5 mm, τα κυτία 
διακλαδώσεως  και  το κυτίο του διακόπτου, τους αγωγούς ΝΥΑ φάσεως ουδετέρου και 
γειώσεως,  τους  διακλαδωτήρες,  τον  χωνευτό  απλό  διακόπτη,  το προστόµιο, το 
κλέµενς  και  τα  κάθε  φύσεως  λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά  εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως  και  την  απαιτούµενη  εργασία γιά παράδοση του φωτιστικού σηµείου σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεµ) 
 8995.1.  4  Μέσου µήκους γραµµών  10 m 
              Απλό 

Ευρώ (Αριθµητικά): 86,83 
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 2.86 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8997.1.5 Σηµείο ρευµατοληψίας χωνευτό τροφοδοτούµενο από γραµµή ρευµατοδότου µε γείωση µέσο 
µήκος γραµµής 10 m 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  
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Σηµείο ρευµατοληψίας χωνευτό τροφοδοτούµενο από γραµµή ρευµατοδότου µε γείωση 
που  περιλαµβάνει  από  τον  γενικό  πίνακα µέχρι τον ρευµατοδότη τα αναλογούντα 
µήκη  ηλεκτρικής  γραµµής  από  πλαστικό  σωλήνα  ευθύ  και  σπιράλ  ανηγµένα σε 
πλαστικό σωλήνα  ευθύ  διαµέτρου 13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως τους αγωγούς ΝΥΑ 
2,5  mm2  φάσεως,  ουδετέρου  και  γειώσεως,  τους  διακλαδωτήρες,  τον  χωνευτό 
τριπολικό  ρευµατοδότη  απλό  ή  σούκο  ανηγµένο  σε  ρευµατοδότη ΣΟΥΚΟ, τα κάθε 
φύσεως   λοιπά   υλικά  και  µικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  και  την 
απαιτούµενη εργασία γιά παράδοση του σηµείου ρευµατοληψίας σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία 
(1 τεµ) 
 8997.1.  5  Μέσο µήκος γραµµής  10 m 
              Τροφοδοτούµενο από γραµµή ρευµατοδοτών 

Ευρώ (Αριθµητικά): 94,89 
(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 2.87 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Γείωση από ηλεκτρόδια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Τρίγωνο γειώσεως µε ηλεκτρόδια ( γειωτής) µήκους 1,5 m, πλευράς 3 m, δηλαδή εκσκαφή  
χάνδακα, τοποθέτηση ηλεκτροδίων St/Cu ( πάχος χαλκού 250 µm) διαστάσεων Φ14x1500 mm,  
σύνδεση αυτών µε χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 50 mm2, σύνδεση µε το ρολόι της ∆ΕΗ µε  
χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατοµής ίσης µε του ουδετέρου ( όχι µικρότερης από 16mm2),  
επανεπίχωση του χάνδακα και κατασκευή τριών φρεατίων επιθεώρησης των ηλεκτροδίων  
20x20cm. Περιλαµβάνονται οι σφιγκτήρες και ο λυόµενος σύνδεσµος για τον έλεγχο της  
γείωσης, οι επικρουστήρες και οι µύτες των ηλεκτροδίων. Στη τιµή περιλαµβάνεται η  
αξία όλων των υλικών και µικροϋλικών και εργασία πλήρους κατασκευής του τριγώνου  
γειώσεως καθώς και ο έλεγχος- µέτρηση για την επίτευξη της απαιτούµενης αντίστασης  
γείωσης. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 392,90 
(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2.88 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9355 Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
µε σκοπό την εξακρίβωση ότι δεν έχει µειωθεί ο παρεχόµενος βαθµός ασφαλείας της  
εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού  
από οποιαδήποτε αιτία και, εφόσον αυτό συµβαίνει, ο εντοπισµός των απαιτούµενων  
διορθώσεων. 
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών και µετρήσεων θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα  
ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για πρόσωπα, αγαθά και για τις  
εγκατεστηµένες συσκευές ή άλλα υλικά. 
Τα αποτελέσµατα θα περιγράφονται σε πρωτόκολλα ελέγχου τα οποία θα δίνουν σαφή  
εικόνα της ασφάλειας της εγκατάστασης. Αν η εγκατάσταση δεν κρίνεται ασφαλής, θα  
περιγράφονται οι αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί καθώς και διορθωτικά µέτρα για  
τις αποκλίσεις. 
Οι µετρήσεις θα γίνονται µε διακριβωµένο όργανο µετρήσεων µε βάση τις απαιτήσεις  
του Προτύπου. 
Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει: 
 
α) Οπτικό έλεγχο 
β) ∆οκιµές και µετρήσεις 
Μετρήσεις, έλεγχος συνέχειας των αγωγών προστασίας 
Μετρήσεις αντίστασης µόνωσης 
Μετρήσεις διατάξεων διαφορικού ρεύµατος 
Μετρήσεις αντίστασης γείωσης και βρόχου σφάλµατος 
∆οκιµές ορθής πολικότητας και λειτουργίας 
∆οκιµές διακοπής και αποµόνωσης 
γ) Τεκµηρίωση 
Βασικό έντυπο Υ∆Ε 
Μονογραµµικά σχέδια εγκατάστασης 
Μονογραµµικά σχέδια πινάκων 
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Πρωτόκολλα ελέγχου 
Έκθεση παράδοσης εγκατάστασης 
 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 645,28 
(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 2.89 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9408.1 Ανακατανοµή ηλεκτρικού δικτύου εγκατάστασης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ανακατανοµή  ηλεκτρικού  δικτύου εγκατάστασης, δηλαδή άνοιγµα πίνακα και διανοµής,  
εργασία ανακατανοµής και ρυθµίσεως ηλεκτρικών φορτίων, δοκιµές, αποσυνδέσεως και  
επανασυνδέσεως οργάνων πίνακα, γραµµών και φορτίων µέχρι την αποκατάσταση κανονικής  
λειτουργίας. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 220,26 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 2.90 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9040.1 Αναβατόριο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ενός ανελκυστήρα compact ( αναβατόριο)  
δύο (2) στάσεων, 150 kg. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα τύπου  
compact είναι τα ακόλουθα: 
Τύπος: Compact 
Ωφέλιµο φορτίο: 150 kg 
Είδος ανάρτησης: Αλυσίδες 
Ταχύτητα: 0,14 m/s 
Στάσεις: 2 
Αριθµός εισόδων: 1 
Πλάτος φρεατίου: 900mm 
Βάθος φρεατίου: 1150mm 
∆ιαδροµή: 3500mm 
Θέση εµβόλου: Πίσω 
Θέση µηχανοστασίου: Κάτω 
Ο θάλαµος θα έχει καθαρές διαστάσεις 800x800x1000 mm. 
Η επένδυση των πλαϊνών του θαλάµου θα είναι inox, satine, 1,2mm AISI304 και το  
πάτωµα του θαλάµου θα είναι από inox κριθαράκι. 
Θα διαθέτει δύο γκιλοτίνες διαστάσεων 760x 1700mm, inox, satin AISI304. 
Θα διαθέτει κατάλληλο έµβολο, διαδροµής 1850mm, βαλβίδα ασφαλείας ( στραγγαλισµού),  
κατάλληλο σασί φορτίων, µονοκόµµατο σκελετό και ελαστικό σωλήνα. 
Θα διαθέτει κατάλληλο δοχείο το οποίο θα περιέχει τον τριφασικό κινητήρα ισχύος  
2 kW, το µπλοκ των βαλβίδων, βάνα, πρεσοστάτη κτλ. 
Περιλαµβάνει τον απαραίτητο τριφασικό πίνακα, ο οποίος θα εγκατασταθεί πλησίον  
του φρεατίου καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, δύο κοµβιοδόχους ορόφου, τους  
απαραίτητους αυτοµατισµούς, µανιτάρια κτλ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: Προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, µεταφορά επί  
τόπου του έργου και πλήρης εγκατάσταση ανελκυστήρα που περιλαµβάνει το θάλαµο,  
τις γκιλοτίνες, το έµβολο, τη βαλβίδα ασφαλείας, το δοχείο, το σασί, τον σκελετό,  
τον πίνακα µε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τις κοµβιοδόχους µε όλα τα  
εξαρτήµατα και κάθε άλλη εργασία και υλικά. Περιλαµβάνεται η απαιτούµενη παροχή  
τριφασικού ρεύµατος 230/400V και µονοφασική παροχή 230V για φωτισµό καθώς και οι  
απαιτούµενοι ασφαλοδιακόπτες παροχών και όλα τα όργανα διακοπής, ζεύξεως και  
ασφαλείας για την πλήρη αυτόµατη ηλεκτροκίνηση του ανελκυστήρα. Επίσης θα  
εγκατασταθούν οι απαιτούµενες γειώσεις. 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται η κατασκευή του φρεατίου καθώς και όλες οι απαραίτητες  
οικοδοµικές εργασίες- υλικά ( εκσκαφές, µπετόν, οπλισµός, χρωµατισµοί φρεατίου),  
δοκιµές και συνδέσεις. Επίσης περιλαµβάνεται η πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα  
καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία κυρίως σε  
ότι αφορά την καταχώρηση του ανελκυστήρα στην αρµόδια Υπηρεσία, τη δήλωση  
συµµόρφωσης του κατασκευαστή, τη θεώρηση του βιβλιαρίου παρακολούθησης, την  
προσωρινή ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα κτλ. Ο ανελκυστήρας θα καλύπτει τα πρότυπα  
ΕΝ 81.20 & ΕΝ 81.50, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τις αντίστοιχες προσαρµογές  
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της ελληνικής νοµοθεσίας σε αυτές και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία. 
Τιµή για προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,  σύνδεση  µε  τα  λοιπά  στοιχεία του  
ανελκυστήρα µε τα απαιτούµενα υλικά  και  µικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και  την   
εργασία  γιά  την  παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9.869,90 
(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2.91 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9356 Επισκευή εξαερισµού χοάνης µαγειρείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Έλεγχος και επισκευή φυγοκεντρικού απορροφητήρα σε κιβώτιο της χοάνης µαγειρείου. 
Περιλαµβάνονται η επισκευή του κιβωτίου, επισκευή περιέλιξης, αντικατάσταση ρουλεµάν,  
επισκευή- καθαρισµός της φτερωτής και κατασκευή νέου δικτύου σωλήνων εξαερισµού  
στο νέο σηµείο εγκατάστασης της χοάνης. Ο απορροφητήρας θα συνδεθεί µε τη χοάνη  
της κουζίνας µέσω δικτύου ανοξείδωτων σωλήνων στο οποίο περιλαµβάνονται όλα τα  
παρελκόµενα εξαρτήµατα όπως γωνίες 90° και 45°, τάφ, στηρίγµατα τοίχου, καπέλο κλπ.  
Περιλαµβάνονται όλα τα παρελκόµενα εξαρτήµατα, µικροϋλικά, στηρίγµατα κλπ.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµές, θέση σε λειτουργία. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 587,36 
(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα επτά και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 2.92 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9357 Μεταφορά συσκευών κουζίνας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση µετά προσοχής των συσκευών της υφιστάµενης κουζίνας  
στον νέο χώρο που θα διαµορφωθεί. Περιλαµβάνονται: 
Ηλεκτρική κουζίνα ( φούρνος και εστίες), χοάνη εξαερισµού, δίκτυο σωλήνων εξαερισµού,  
ανεµιστήρας, κιβώτιο κλπ., πλυντήριο πιάτων, νεροχύτης. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η εργασία και τα υλικά αποξήλωσης, επανατοποθέτησης και  
σύνδεσης µε τα δίκτυα καθώς και όλα τα µικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την  
παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία τους. 
(1 τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 884,20 
 (Ολογράφως) 

: 
οκτακόσια ογδόντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

                         

Οι µελετητές 

 

Ελέγχθηκε 
Η Προϊστ/νη 

Τµ. Μελετών & Κατασκευών 

Θεωρήθηκε  
Η Αναπλ/τρια Προϊσταµένη  
∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κανελιά ∆ερµάνη 
Αρχιτεκτων Μηχ/κος 

Παναγιώτα Μάντζαρη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

Θεοδωρα Σαργιώτη 
Πολιτικός Μηχ/κος 

Θεµιστοκλής Καραµούστος 
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος 

Αρτοπουλου Μαργαρίτα 
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε. 
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