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ΑΡΘΡΑ 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

A.T. : Α01 
 

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. 

 

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.                                                

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                 

 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : Α02 
 

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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α03 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 

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

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α04 
 

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 
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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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α05 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : Α06 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

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 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική 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 επίτευξη της 

ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

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  
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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.Δεν 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 C16/20.                                 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : Α07 
 

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 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική 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 επίτευξη της 

ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

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  
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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.Δεν 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. : Α08 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α09 
 

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). 

 

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 
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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  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  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 

A.T. : Α10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά 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 
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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  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  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 . 

 

 Δομικά πλέγματα B500C.                                                          

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 
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A.T. : Α11 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α12 
 

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. : Α13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 
1/2 , των 150 kg τσιμέντου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4701 

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης 

και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών 

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων. 

 

 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου.       

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α14 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (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 4Φ12 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.  

 

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 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 
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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. : Α15 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 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.  

 

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 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.                                    

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α16 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

2. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ 

A.T. : Β01 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν6116 Υδρορρόες οριζόντιες και κατακόρυφες από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 6 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

Υδρορρόες οριζόντιες και κατακόρυφες από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 6 mm, τοποθετηµένες 

κατόπιν ασταρώµατος.Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και τα ειδικά τεµάχια (γωνιές, χωνιά,στηρίγµατα 

κλπ) 

(1 ΜΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 
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A.T. : Β02 
 

Άρθρο : ΥΔΡ Ν6553 Κατασκευή απορροφητικού και σηπτικού βόθρου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6553 

Για την κατασκευή απορροφητικού βόθρου διαστάσεων σκάμματος 4,50μ διαμέτρου βάσης και βάθους  

3,00μ. περιλαμβάνονται: 

Η εκσκαφή του σκάμματος, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση  

5χλμ. από το έργο, η προμήθεια και τοποθέτηση όσων τεμαχίων απαιτούνται για τις παραπάνω  

διαστάσεις του βόθρου , μήκους 50 ή 80cm ή 100cm κυκλικών δακτυλίων εσωτερικής διαμέτρου  

έως 2000χλς και πάχους 120-200χλς από σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 περιεκτικότητας 350kg  

τσιμέντου PORTLAND υψηλής πρώιμου αντοχής, οπλισμένων με μία σειρά χαλύβδινου πλέγματος  

Φ16/15cm με χρήση ή μη μεταλλικών τύπων, με τη μεταφορά από το εργοτάξιο στη θέση  

εγκαταστάσεως, με τη δαπάνη τοποθετήσεως, με την προμήθεια και τον εκγιβωτισμό των δακτυλίων  

με αμμοχάλικο από χείμαρρο, την κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα και  

τη σύνδεση με τον σηπτικό βόθρο. Ο απορροφητικός βόθρος θα έχει φρεάτιο επιθεώρησης και  

ελέγχου και θα κλείνει αεροστεγώς προς αποφυγή δυσοσμιών και να αερίζεται επαρκώς, σύμφωνα  

με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Για την κατασκευή σηπτικού βόθρου διαστάσεων 2,50μ μήκος, πλάτος 1,20μ και βάθος 1,70μ  

περιλαμβάνονται: 

η εκσκαφή στις απαραίτητες διαστάσεις, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  

σε απόσταση 5χλμ. από το έργο, ο ξυλότυπος, ο οπλισμός και η προμήθεια και τοποθέτηση  

σκυροδέματος  C20/25, με τη χρήση αντλίας, η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής, καθώς και η  

κατασκευή κατάλληλων φρεατίων επιθεώρησης των εισρεόντων και εκρεόντων υγρών, σύμφωνα πάντα  

με τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και η σύνδεση του σηπτικού βόθρου  

με το δίκτυο αποχέτευσης καθώς και τα απαραίτητα καπάκια. 

Τιμή ανά τεμάχιο ενός σηπτικού και απορροφητικού βόθρου. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : Β03 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.73.01 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 6,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5273 

Στέγη ξυλίνη, για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, σύμφωνα με την στατική μελέτη, 

μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το 

έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, 

διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους 

ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία 

πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) 

και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία 

πλήρους κατασκευής.  

 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως 

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με λαμαρίνα τιμολογείται με τα άρθρα της 

ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 

 

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης 

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80. 

 

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m.                                           

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : Β04 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.73.02 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5274 

Στέγη ξυλίνη, για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, σύμφωνα με την στατική μελέτη, 

μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
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έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, 

διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους 

ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία 

πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) 

και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία 

πλήρους κατασκευής.  

 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως 

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με λαμαρίνα τιμολογείται με τα άρθρα της 

ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 

 

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης 

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80. 

 

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m.                                     

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,50 

(Ολογράφως) : πενήντα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β05 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα 

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

 

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.                                                                                                                             

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ 

A.T. : Β06 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.90.01 Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων, δρομικών τοίχων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία. 

 

 Δρομικών τοίχων.                                                               

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00 

(Ολογράφως) : έντεκα 

A.T. : Β07 
 

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 
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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. Δεν 

περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β08 
 

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. : Β09 
 

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: 

 

 

-Διαμόρφωση 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.  
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Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 

A.T. : Β10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 

ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών 

διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 

δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 

περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 

ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί 

των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 

κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

  

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Β11 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : Β12 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα 

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες 

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : Β13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 
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Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς 

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με 

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, 

με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, 

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) 

και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : Β14 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.25 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6225 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς 

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm, με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς 

ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από κοιλοδοκούς, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια 

στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρά προφίλ, 

υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας,  κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE 

ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, συμπεριλαμβανομένης της 

τοποθέτησης (χωρίς την προμήθεια) του μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Β15 
 

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 

A.T. : Β16 
 

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 
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A.T. : Β17 
 

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. : Β18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε 

σκελετό περιφραγμάτων.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,05 

(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά 

A.T. : Β19 
 

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. : Β20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 

Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση στην 

περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους μέχρι 2 mm, επί 

οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα 

υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : Β21 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.04 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις 

 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 

Σελίδα 33 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

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 λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις.           

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,20 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι λεπτά 

A.T. : Β22 
 

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). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β23 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές".  

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, 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, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.                    

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β24 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 

προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 

σύμφωνα με την μελέτη.  
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Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 

κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις 

κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού 

υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση 

στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε 

ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές 

και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 

σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές 

υλικό.  

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη 

αυτής με νάϋλον.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β25 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο 

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 

καθαρισμού.  

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.                

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : Β26 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 

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  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.          

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : Β27 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.36.01 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7536 

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 

καθαρισμού.  

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra).  

 

Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους  3 cm.                                        

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β28 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, 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). 

  

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων). 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : Β29 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7701 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή 

οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά 

 

Σελίδα 36 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : Β30 
 

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. : Β31 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.25 Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7745 

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς. σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών".  Προετοιμασία, τρίψιμο με σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό 

σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : Β32 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα  αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό 

ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : Β33 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί 

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών".  

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

 

Σελίδα 37 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : Β34 
 

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. : Β35 
 

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). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : Β36 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες 

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε 

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, 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 

επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

 

Σελίδα 38 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β37 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, μονόφυλλες και δίφυλλες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες και δίφυλλες, 

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. : Β38 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.19 Υαλοστάσια (αιθουσών και διαδρόµων) από διατοµές αλουµινίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Υαλοστάσια (αιθουσών και διαδρόµων) από διατοµές αλουµινίου, όπως αυτές περιγράφονται στον 

ΑΤΟΕ βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµατα που θα υποδειχθούν από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία.Τα υαλοστάσια είναι δίφυλλα µε φύλλα διατεταγµένα σε δύο σειρές που χωρίζονται µεταξύ 

τους µε αλουµίνιο ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων 8*10 ή 10*12, πακτωµένο στους παρακείµενους 

λαµπάδες. 

Τα δύο φύλλα της κάτω σειράς είναι ανοιγόµενα και το ένα της πάνω σειράς είναι ανοιγόµενο µε στροφή 

περί οριζόντιου άξονα (ανακλινόµενα). 

Τα υαλοστάσια µπορεί να έχουν οποιαδήποτε αναλογία διαστάσεων µεταξύ φύλλων και εξωτερικού 

πλαισίου να είναι µε θερµοδιακοπή, µε συντελεστή θερµοπερατότητας Uf= 

3.5 W(m2K) και µέσου πλάτους πλαισίου 0,125 cm, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο Περιγραφικό 

Τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι τιµές θερµοπερατότητας της σήµανσης CE των 

κουφωµάτων . Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά µε την αποπεράτωση 

της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωµάτων 

καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήµανση CE των κουφωµάτων είναι 

υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθµ. 

12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου 2010. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : Β39 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν76.27.03 ∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο 
4mm+κενό 12 mm+ κρύσταλλο 3 mm + µεµβράνη +κρύσταλλο 3 mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Low-e τέσσάρων εποχών, µαλακής 

επίστρωσης, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 

"∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και 

σιλικόνη. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι Ug= 

2.80 W(m2K) σύµφωνα µε την ενεργειακή µελέτη. Εσωτερικά θα τοποθετηθούν 2 υαλοπίνακες 3/3 

LAMINATED - triplex µε µεµβράνη ενδιάµεσα για την ασφαλεια των παιδιώνΕναλλακτικά µπορεί  

να χρησιµοποιηθούν οι τιµές θερµοπερατότητας της σήµανσης CE των 

κουφωµάτων . Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά µε την αποπεράτωση 

της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωµάτων 

καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήµανση CE των κουφωµάτων είναι 

υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθµ. 12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-8-2009 από την 1η Φεβρουαρίου 2010. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Σελίδα 39 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : Β40 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.45.3 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 80 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις 

δωμάτων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00 

(Ολογράφως) : δέκα έξι 

A.T. : Β41 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 80 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 80 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): 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : Β42 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 80 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με 

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 80mm, 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): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ 

A.T. : Γ01 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm 

 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. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm 

 

Σελίδα 40 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : Γ02 
 

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  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,98 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Γ03 
 

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  Διαμέτρου Φ 23mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,90 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Γ04 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής 
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 16mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση  

1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή  

σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως  

και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ). 

(1 m) 

 Ν8733.  2   διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ)                                 

 Ν8733. 2. 1  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,87 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : Γ05 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής 
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 20mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση  

1250Nt/5cm και αντίσταση στην κρόυση 6J (-25oC), ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή  

σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως  

και στερεώσεως (καμπύλες, μούφες, κολάρα, ρακόρ κλπ). 

(1 m) 

 Ν8733.  2   διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ)                                 

 Ν8733. 2. 2  Διαμέτρου Φ 20mm 

 

Σελίδα 41 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,07 

(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά 

A.T. : Γ06 
 

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  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm               

                                      0 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,89 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : Γ07 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm 

 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.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm          

                                      0 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,76 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : Γ08 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.01 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος Με 

σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν 
κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 

καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 

ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου. 

 

 Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)     κατά την εξωτερική 

διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την         πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο 

ΕΛΟΤ EN 61386.                         

 

 Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm                                                         

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,72 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο λεπτά 

 

Σελίδα 42 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : Γ09 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.03 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος Με 
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν 
κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 63 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 

καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 

ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου. 

 

 Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)     κατά την εξωτερική 

διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την         πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο 

ΕΛΟΤ EN 61386.                         

 

 Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm                                                         

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,03 

(Ολογράφως) : ένα και τρία λεπτά 

A.T. : Γ10 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 

πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30 

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά 

A.T. : Γ11 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

  8751.  1   Μονόκλωνος  

 8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,28 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

 

Σελίδα 43 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : Γ12 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

  8751.  1   Μονόκλωνος  

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,38 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Γ13 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2 

 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.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,74 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ14 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2 

 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.  5   πενταπολικό   

 8766. 5.  4  Διατομής:  5 Χ 6   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Γ15 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

  8773.  3   Τριπολικό                         

             0                                 

  8773. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2 

 

Σελίδα 44 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : Γ16 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.5 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

  8773.6    πενταπολικό                                

             0                                

  8773.6.5   Διατομής  5 Χ 10              mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,14 

(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ17 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 
μονοπολικός 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α 

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,06 

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : Γ18 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή 
αλλέ ρετούρ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α 

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ19 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

  8826.  3   SCHUKO                 0                       

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,04 

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

 

Σελίδα 45 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : Γ20 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής εντοιχισμένος ΙΡ30, 65x45cm, ονομαστική τάση λειτουργίας  

400V-50ΗΖ με πόρτα και πλάτη, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα όργανά του (διακόπτες,  

ασφάλειες, ρελέ, ενδεικτικές λυχνίες, φωτοκύτταρο 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. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 509,26 

(Ολογράφως) : πεντακόσια εννέα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : Γ21 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8843.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου ενός λέβητα, στεγανός ΙΡ 65 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 60% ΗΛΜ 5240% ΗΛΜ 55 

Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου ενός λέβητα, στεγανός ΙΡ 65, με όλα τα όργανά  

του (γενικό διακόπτη, μικροαυτόματους, διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες  

κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,  

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά βαμμένος, δηλαδή  

προμήθεια νέου πίνακα και οργάνων και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων,  

στερέωση επί του τοίχου με κατάλληλα στηρίγματα, συνδέσεως των εισερχομένων και  

απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 331,84 

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ22 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.9.2 Φωτιστικό σώμα led panel, 600x600mm, 4.000lm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό  σώμα led panel, στεγασμένων χώρων, 600x600mm, 4.000 lm, 4.000K, 30.000h,  

2 χρόνια εγγύηση, με το πλαίσιο οροφής και τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και εργασία  

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,70 

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Γ23 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8976.2.2 Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό IP65, με λάμπες LED T8 2X18W, οροφής ή αναρτημένο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό IP65, με λάμπες LED T8 2X18W, οροφής ή αναρτημένο, δηλ.  

φωτιστικό, λάμπες, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,52 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και πενήντα δύο λεπτά 
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A.T. : Γ24 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8982.5.1.3 Φωτιστικό σώμα χελώνα led πλαστική 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό σώμα χελώνα led πλαστική 1.350lm, 30.000h, προστασίας IP 65, με 2 χρόνια  

εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση  

σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,32 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : Γ25 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με 

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης  

του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την  

Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά  

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα  

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των  

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού 

 

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που  

προβλέπονται από τη μελέτη  

 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  

 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)  

διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους 

 

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών  

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων  

φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως  

εξής: 

 

 Ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα 

Ευρώ (Αριθμητικά): 430,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα 

A.T. : Γ26 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, 

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" 

και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και 

φωτιστικά σώματα". 

 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 

  

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

 

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα 

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
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- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική 

διατομή της μελέτης. 

 

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 

 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

 

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης 

καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων 

(ΠΚΕ).  

 

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  

 

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση 

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, 

τύπου Νyloc).  

 

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα 

και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής: 

 

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00 

(Ολογράφως) : χίλια 

A.T. : Γ27 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό 

πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης 

και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

 

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

 

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, 

με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer 

ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

 

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  

 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 

 

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 
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A.T. : Γ28 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8834.1 Πρίζα RJ45 διπλή, cat6 UTP επίτοιχη ή χωνευτή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Πρίζα RJ45 διπλή, cat6 UTP επίτοιχη ή χωνευτή με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,  

μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,97 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Γ29 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8796.1 Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών δηλαδή  αγωγός  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία  

τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,32 

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : Γ30 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8994.1 Rack και patch panel 24 ports UTP cat6 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Rack και patch panel 24 ports UTP cat6 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,  

διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και  

μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 409,34 

(Ολογράφως) : τετρακόσια εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ31 
 

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. : Γ32 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8201.3.3 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.   3  Γομώσεως  12   kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,02 

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και δύο λεπτά 
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A.T. : Γ33 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, 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. : Γ34 
 

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. : Γ35 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8213.1 Πινακίδα σήμανσης PVC 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πινακίδα σήμανσης PVC, πάχους 0,75mm, 21x21cm πλήρως τοποθετημένη, δηλαδή προμήθεια,  

μεταφορά και τοποθέτηση. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ36 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1.5mm2, πυράντοχο, θωρακισμένο, χάλκινων αγωγών, ενδεικτικού  

τύπου ΝΗΧΗ FE 180/E30, 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. : Γ37 
 

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  
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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. : Γ38 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.1.1 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 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 54-4δηλαδή 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.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 379,97 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα εννέα και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Γ39 
 

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. : Γ40 
 

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. : Γ41 
 

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) 

 

Σελίδα 51 από 70 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,37 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : Γ42 
 

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. : Γ43 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8916 Απαγωγός υπερτάσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Απαγωγός υπερτάσεων για την προστασία μίας τριφασικής παροχής, ενδ. τύπου CITEL  

DS254VG-300/G, τετραπολικής διάταξης, κλάσης προστασίας Τ1+Τ2+Τ3, κατάλληλος για  

τοποθέτηση μετά τον μετρητή σε πίνακα, 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) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 550,54 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ44 
 

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 250μm) διαστάσεων Φ14x1500 mm,  

σύνδεση αυτών με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 50 mm2, σύνδεση με το ρολόι της ΔΕΗ 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. : Γ45 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8758.1.1.8 Χαλύβδινη ταινία (St/t/Zn), διατομής 30 x 3,5mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου, χαλύβδινης ταινίας (St/t/Zn),  

διατομής 30x3,5mm, θερμά  επιψευδαργυρωμένης  με 500 gr/m2  κατά DIN 48801 σύμφωνης με το  

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2, για τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου ήτοι υλικά  

και μικροϋλικά (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων και εργασία για  

ευθυγράμμιση της ταινίας, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 m) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,41 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : Γ46 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8758.1.1.6 Χαλύβδινος αγωγός (St/t/Zn), διαμέτρου Φ10mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου χαλύβδινου μονόκλωνου  

αγωγού (St/t/Zn), κυκλικής διατομής  Φ10mm, θερμά επιψευδαργυρωμένου με 620 gr/m2,  

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2, για τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή  

αλεξικεραύνου ήτοι υλικά και μικροϋλικά (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως  

μηχανημάτων και εργασία για ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και  

παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,22 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : Γ47 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8839.3.7.1 Σύνδεσμος οπλισμού-αγωγών/ταινιών (St/tZn) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά-προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου οπλισμού-αγωγών/ταινιών  

βαρέως τύπου με δύο βίδες χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn), κατάλληλος για  

αγώγιμη σύνδεση ράβδων οπλισμού έως Ø25 mm με  κυκλικούς αγωγούς Ø8-10 mm ή ταινίες  

30x3,5 έως 40x4mm, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ62561-1 ήτοι υλικά-μικροϋλικά και εργασία  

για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Γ48 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8839.3.1.1 Σύνδεσμος Β.Τ. ταινιών T30/T30 (St/t/Zn) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά-προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών  

πλακιδίων διαστάσεων 60x60x4mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2mm, κατάλληλο για  συνδέσεις  

διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″ ταινιών T30/T30, θερμά επιψευδαργυρωμένου  

(St/t/Zn), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ62561-1 ήτοι υλικά-μικροϋλικά και εργασία για  

πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,15 

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : Γ49 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8839.2.1.1 Σύνδεσμος Β.Τ. αγωγών/ταινιών Ø8-10/T30 (St/t/Zn) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά-προσκόμιση στον τόπο του έργου συνδέσμου βαρέως τύπου τριών  

πλακιδίων διαστάσεων 60x60x4mm, με ενδιάμεσο πλακίδιο 2mm, κατάλληλο για  συνδέσεις  

διασταύρωσης μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″ αγωγών/ταινιών Ø8-10/T30, θερμά  

επιψευδαργυρωμένου (St/t/Zn), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ62561-1 ήτοι υλικά-μικροϋλικά  

και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,15 

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα πέντε λεπτά 
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A.T. : Γ50 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8839.13.12.1 Διμεταλλικός σύνδεσμος Β.Τ. αγωγών Φ8-10 (St/t/Zn)/Φ8-10 (Cu-E) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Για την προμήθεια-μεταφορά-προσκόμιση στον τόπο του έργου διμεταλλικού (St/t/Zn)/(Cu-E)  

συνδέσμου βαρέως τύπου με τέσσερες βίδες, διαστάσεων 60x60x4mm με ενδιάμεσο ανοξείδωτο  

πλακίδιο 2 mm, κατάλληλο για συνδέσεις αγωγών διαμέτρου Φ8-10 (St/t/Zn)/Φ8-10 (Cu-E) της  

μορφής ″+″ - ″Γ″ - ″Τ″ και ″ΙΙ″, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ62561-1 ήτοι υλικά-μικροϋλικά  

και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,54 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Γ51 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9441.2.6.1 Αναμονή γείωσης (ΙΝΟΧ), Φ70mm, μήκους 180mm, M10 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά-προσκόμιση στον τόπο του έργου και στερέωση σε δομικά στοιχεία  

αναμονής γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα (V2A), αποτελούμενη από βάση διαμέτρου Ø70 mm με  

μία οπή, φέρει εσωτερικό σπείρωμα Μ10 και μίσχο μήκους 180 mm, κατάλληλης για σύνδεση  

εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς καθόδου. O μίσχος του ακροδέκτη εγκιβωτίζεται  

και συνδέει τον εγκιβωτισμένο αγωγό με σύνδεσμο διασταύρωσης αγωγού/αγωγού. Η σύνδεση του  

εξωτερικού αγωγού καθόδου γίνεται με ακροδέκτη γωνιακό κράματος χαλκού. Η αναμονή είναι  

σύμφωνη με το πρότυπο  ΕΝ62561-1 ήτοι υλικά-μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση,  

σύνδεση, στερέωση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,30 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : Γ52 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8758.1.1.5 Χαλύβδινος αγωγός (St/t/Zn), διαμέτρου Φ8mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου χαλύβδινου μονόκλωνου αγωγού  

(St/t/Zn), κυκλικής διατομής  Φ8mm, θερμά επιψευδαργυρωμένου με 400gr/m2, σύμφωνα με το  

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ62561-2 για τοποθέτηση σε εγκατάσταση γείωσης ή αλεξικεραύνου ήτοι υλικά  

και μικροϋλικά (εκτός των στηριγμάτων), η χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων και εργασία για  

ευθυγράμμιση του αγωγού, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,73 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : Γ53 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344.8.1.1 Στήριγμα αγωγού Φ8-10mm (St/tZn) κεραμιδιών & panels 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Για την προμήθεια-μεταφορά-προσκόμιση στον τόπο του έργου στηρίγματος αγωγών Φ8-10mm με  

ύψος 57mm, πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και διογκούμενο μίσχο neoprene  

διαμέτρου 10mm, κατάλληλο για στήριξη σε κεραμίδια, panels, σκεπές λαμαρίνας ή ετερνίτη  

σε οπή Φ10, χαλύβδινo θερμά επιψευδαργυρωμένo (St/tZn), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ  

ΕΝ62561-4  ήτοι υλικά-μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση  

για κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,62 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα δύο λεπτά 
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4. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

A.T. : Δ01 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.1 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης 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, 3ης 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. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους  

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την  

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή  

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 

(1 m) 

 

  Ν8041. 1.  Διαμέτρου   20     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,23 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : Δ02 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.2 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης 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, 3ης 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. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους  

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την  

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή  

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 

(1 m) 

 

  Ν8041. 2.  Διαμέτρου   25     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,96 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : Δ03 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.3 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 32 x 5,4 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,  

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης 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. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους  

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την  

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή  

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 

(1 m) 

 

  Ν8041. 3.  Διαμέτρου   32     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,36 

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα έξι λεπτά 
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A.T. : Δ04 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.4 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 40 x 5,5 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,  

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης 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. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους  

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την  

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή  

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 

(1 m) 

 

  Ν8041. 4.  Διαμέτρου   40     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,97 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Δ05 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.5 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 50 x 4,6 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,  

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης 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. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους  

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την  

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή  

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών. 

(1 m) 

 

  Ν8041. 5.  Διαμέτρου   50     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,82 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα δύο λεπτά 

A.T. : Δ06 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8079.1 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): 4,72 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : Δ07 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm 

 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 
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τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 

(1 τεμ) 

 8066. 1.  3  Διαστάσεων  30cm X 30cm    και βάθος  έως 0,50            m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,14 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ08 
 

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 Διαμέτρου  1/2     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,55 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Δ09 
 

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 Διαμέτρου  3/4     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,04 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ10 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.3 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ   1 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.   3 Διαμέτρου  1,0     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,94 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ11 
 

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 Διαμέτρου  1 1/2   ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,67 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : Δ12 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
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Διακόπτης 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. : Δ13 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) αντιπαγωτικός Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, αντιπαγωτικός, βαρέως τύπου, με τα μικροϋλικά,  

υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

  Ν8138.1    κοινός ορειχάλκινος 

  Ν8138.1.2   Διαμέτρου   1/2         ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,20 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Δ14 
 

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  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,97 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Δ15 
 

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. : Δ16 
 

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  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,63 

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 
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A.T. : Δ17 
 

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  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,31 

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : Δ18 
 

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 

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. : Δ19 
 

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  Διαστ.  42 Χ 56   cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 164,74 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ20 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8165.1.2 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μίας σκάφης 

 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.λ2     μίας σκάφης                     

  8165.2.3   Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 20           cm, μήκους  1,20   m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 230,92 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : Δ21 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 
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Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες 

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

  Ν8168.   1  Διαστάσεων  36 Χ 48  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,21 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : Δ22 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

  8178.  1   επιχρωμιωμένη  

  8178. 1.  1    απλή 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,53 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : Δ23 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

  8179.   2   χρώματος λευκού 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Δ24 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.2.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών, 

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως 

και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας 

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και 

συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η 

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

  8256.  2  Χωρητικότητας  20   l 

  8256. 2.  1  Ισχύος  2000   W 

Ευρώ (Αριθμητικά): 153,23 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : Δ25 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3.1.1 Θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο καουτσούκ γιά διάμετρο σωλήνα έως 1 ins πάχος 

9 mm 

 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  έως 1        ins 

Πάχος μόνωσης  9  mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,17 

(Ολογράφως) : επτά και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : Δ26 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8608.1.2 Φίλτρο νερού 5" 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Φίλτρο νερού ύψους 5", σύνδεσης 1/2", περιέκτης και φίλτρο, για επεξεργασία του νερού από  

άμμο, άλατα, σκουριά (για πόσιμο νερό), με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,30 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα λεπτά 

A.T. : Δ27 
 

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 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) 

  Ν8042.1.  3  Διαμέτρου   50     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,81 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : Δ28 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαμέτρου Φ 75 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 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) 

  Ν8042.1.  5  Διαμέτρου   75     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,84 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ29 
 

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 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) 

  Ν8042.1.  7  Διαμέτρου   100    mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 23,72 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : Δ30 
 

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 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) 

  Ν8042.1.  9  Διαμέτρου   125    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,94 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ31 
 

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 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) 

  Ν8042.1. 10  Διαμέτρου   140    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,30 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : Δ32 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8045.2 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 125 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος 

(1 τεμ) 

  Ν8045.  2   Διαμέτρου   125    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,98 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Δ33 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος 

(1 τεμ) 

  Ν8045.  3   Διαμέτρου   140    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,07 

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και επτά λεπτά 
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A.T. : Δ34 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε τετράγωνη χρωμέ σχάρα, µε τα µικροϋλικά 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. : Δ35 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8058.7 Πώμα καθαρισμου από PVC βιδωτό διαμέτρου Φ 75 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από PVC, βιδωτό, διαμέτρου 75 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): 19,94 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ36 
 

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. : Δ37 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm 

 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. 1.  5  Διαστάσεων  40cm X 50cm    και βάθος  έως 0,50            m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 153,09 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και εννέα λεπτά 

A.T. : Δ38 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
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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 φαιό χυτοσίδηρο (gray 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): 1,85 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : Δ39 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.15.01 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο 
κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με 
προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 

χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης 

δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. 

πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 

γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, 

χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - 

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και 

να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.  

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις 

οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών 

εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται 

απόλυτη στεγανότητα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά 

τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά 

εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), 

καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   

 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης 

των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, 

αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η 

προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την 

κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες   

             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων  

             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών 

             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων 

             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, 

             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 

             αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
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 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία 

έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.                                                                               

 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,90 

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Δ40 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.15.10 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Αμμοσυλλέκτης 
για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 

χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης 

δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. 

πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 

γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, 

χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - 

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και 

να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.  

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις 

οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών 

εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται 

απόλυτη στεγανότητα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά 

τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά 

εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), 

καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   

 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης 

των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, 

αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η 

προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την 

κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες   

             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων  

             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών 

             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων 

             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, 

             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 

             αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

 

 Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης 

στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.                                                                                                      

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 113,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : Δ41 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8456.3 Δεξαμενή πετρελαίου πλαστική 1.000lt, στενού τύπου με τις σωληνώσεις, τη βαλβίδα, το 
φίλτρο και τη λεκάνη στεγανοποίησης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 

Δεξαμενή πετρελαίου πλαστική 1000lt πλήρης, στενού τύπου με τις απαραίτητες σηληνώσεις 

πλήρωσης, εξαερισμού και τροφοδότησης του καυστήρα, με το φίλτρο πετρελαίου, με όλα τα  

εξαρτήματα πληρώσεως, εκκένωσης, αερισμού, ελέγχου στάθμης, την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,  

με τις απαραίτητες σωληνώσεις και εξαρτήματα μέχρι τη σύνδεσή της με τον καυστήρα, με τη  

λεκάνη στεγανοποίησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με τα διάφορα  

δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 791,16 

(Ολογράφως) : επτακόσια ενενήντα ένα και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : Δ42 
 

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

 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/σωλήνα, 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. : Δ43 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040.6.1 Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 18mm σε σπιράλ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 18mm πάχους 2 mm σε σπιράλ, τοποθετημένος  

πλήρως χωνευτά ή εξωτερικά σε οιαδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των υλικών  

στηρίξεως και συνδέσεως, δηλαδή σωλήνας σε σπιράλ, σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ, επί τόπου  

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

  Ν8040.6.1   Διαμέτρου   18     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,48 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Δ44 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8602.2 Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη με διακόπτη και το ανάλογο σε αυτή 
ερμάριο για κύκλωμα θέρμανσης Φ18 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη με διακόπτη ρύθμισης και το ανάλογο σε  

αυτή εντοιχισμένο ερμάριο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για κύκλωμα θέρμανσης Φ18, πλήρως  

εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, στήριξη, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα  

και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,18 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα οκτώ λεπτά 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : Δ45 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.1.5.3 Θερμαντικό σώμα panel 11/900/600 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 11/900/600 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα,  

στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  

και δοκιμών. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,11 

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και έντεκα λεπτά 

A.T. : Δ46 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.5.3 Θερμαντικό σώμα panel 22/900/600 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/900/600 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα,  

στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  

και δοκιμών. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 134,02 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα και δύο λεπτά 

A.T. : Δ47 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.5.4 Θερμαντικό σώμα panel 22/900/700 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/900/700 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα,  

στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  

και δοκιμών. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 146,05 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και πέντε λεπτά 

A.T. : Δ48 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.5.5 Θερμαντικό σώμα panel 22/900/800 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/900/800 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα,  

στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  

και δοκιμών. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 178,49 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : Δ49 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8431.2.5.6 Θερμαντικό σώμα panel 22/900/900 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικό σώμα panel 22/900/900 εξωτερικού βρόχου, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή σώμα,  

στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως  

και δοκιμών. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,52 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και πενήντα δύο λεπτά 
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A.T. : Δ50 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8445.1 Θερμοστατικός διακόπτης εξωτερικού βρόγχου θερμαντικού σώματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου θερμαντικού σώματος σπαστός, με διακόπτη 1/2", με ενσωματωμένο  

διακόπτη για θερμοστατική κεφαλή 1/2" και σωληνάκι χρωμέ Φ15x900mm, πλήρως τοποθετημένος. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,37 

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : Δ51 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8448.2 Θερμοστατική κεφαλή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Θερμοστατική κεφαλή για έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,  

στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,96 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : Δ52 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8647.3 Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη με αυτόματη επιλογή κανονικής/μειωμένης  

θερμοκρασίας με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως  

παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 157,07 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και επτά λεπτά 

A.T. : Δ53 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8606.2.1 Αυτόµατο εξαεριστικό µε πλωτήρα 1/2" 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 

 1/2   ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, 

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

  8606.2   Διαμέτρου σπειρώματος  1/2  ins 

  8606.2.1   Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,12 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δώδεκα λεπτά 

A.T. : Δ54 
 

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 
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A.T. : Δ55 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα), 

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες 

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 

πιέσεως και λειτουργίας 

(1 m) 

  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,63 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : Δ56 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".                                                    

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : Δ57 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3.2.1 Θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο καουτσούκ γιά διάμετρο σωλήνα 1 1/4 έως 2 ins 
πάχος 9 mm 

 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  9  mm 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,36 

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : Δ58 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8693.2.1 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος 
λεβητοστασίου με λέβητα ισχύος 30.000 kcal/h 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος λεβητοστασίου  

με λέβητα ισχύος 30.000 kcal/h, με καυστήρα, με πίνακα οργάνων, με κυκλοφορητή inverter,  

με καπναγωγό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με καπνοδόχο, με δοχείο διαστολής και αυτόματο  

πλήρωσης με μανόμετρο, με αυτόματα εξαεριστικά, με βαλβίδα ασφαλείας, με υδροστάτες  

(καλωδιώσεις, εργασία και συνδέσεις περιλαμβάνονται), με όργανα αυτοματισμού και ασφαλείας,  

με συλλέκτες θέρμανσης, με βάνες, σωληνώσεις έως την έξοδο του λεβητοστασίου, με θερμικές  

μονώσεις 9mm, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρυθμιστικές βάνες, μανόμετρα-θερμόμετρα, φίλτρο νερού,  

με τον στεγανό ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως του λεβητοστασίου, με την ηλεκτρική εγκατάσταση  

κινήσεως του λεβητοστασίου από τον πίνακα κινήσεως μέχρι τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή και  

τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και  

εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά  

και την εργασία γιά την σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή  
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πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή του λεβητοστασίου, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση της  

όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.260,64 

 (Ολογράφως) 
: 
τέσσερεις χιλιάδες διακόσια εξήντα και εξήντα τέσσερα λεπτά 

Τρίκαλα       16-12-2019 Τρίκαλα       16-12-2019 Τρίκαλα        16-12-2019 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Ασπασία Καρανάσιου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Μελετών & Κατασκευών  

 
 
 
 

Παναγιώτα Μάντζαρη 
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Θεοδώρα Σαργιώτη 
Πολιτικός Μηχ/κός 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 
Ηλεκ/γος Μηχ/κός 
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