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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1

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

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

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=1 εντός και L2=25 εκτός πόλης.

(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

            0,075 x (1 x 0,28  +   25x 0,19) =    0,38

Συνολικό κόστος άρθρου 4,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
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επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός και εντός πόλεως, απόσταση L1=1 εντός και L2=25 εκτός πόλης.

(0,19€/m3.km εκτός) KAI (0,28€/m3.km εντός)

            0,075 x (1 x 0,28  +   25x 0,19) =    0,38

Συνολικό κόστος άρθρου 16,08

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,08

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

A.T. : 4

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

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

A.T. : 5

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 6

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

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

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
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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

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

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

A.T. : 8

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
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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

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.07 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216

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
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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

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 C30/37.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 112,00

(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
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Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ

στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να

μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς

παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 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) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 12

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων

κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς

(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | 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
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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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | 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
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 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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : 16

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

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

A.T. : 17

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.

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.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.80.01 Πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με πετροβάμβακα 100mm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο

εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και

ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου,

ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στον

υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.02 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.91 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη διάτρητη γαλβανισμένη

λαμαρίνα πάχους 1,50 mm, επί μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με

γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό

κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης (υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η διαμόρφωση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2) από

στραντζαριστές διατομές τύπου "U" και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην

τοιχοποιΐα ή στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου μέσω

"οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και

εργασία).

β) Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασμάτων (πάνελς) από στραντζαρισμένα φύλλα

γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm, με διάτρηση σε ποσοστό 30% της

επιφανείας (οπές Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες

(υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 22

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.65.01.Α Επιστέγαση με πυράντοχα πάνελ πετροβάμβακα 100mm

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη

 λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή

(στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό

 από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

 απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών

τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και

ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες

 με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

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

ή πλευρά έως 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

ηλεκτροσυγκόλληση, 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).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 26

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.05.01 Μεταλλικές διατομές τύπου C από έλασμα γαλβανισμένο υψηλής αντοχής 3,5kgr/m2 με
στατική μελέτη

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Λεπτότοιχες μεταλλικές διατομές τύπου C από γαλβανισμένο έλασμα υψηλής αντοχής

ως μηκίδες για πλαγιοκάλυψη.

Το πάχος και το ύψος του προφίλ, θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλες οι απαραίτητες στηρίξεις και

 όλα τα μικροϋλικά στερέωσης.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία

τοποθέτησης.Περιλαμβάνεται το κόστος μελετών στατικής επάρκειας των κατασκευών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.1.2 Πατητή τσιμεντοκονία

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4502

Πατητή τσιμεντοκονία επίστρωσης επιφανειών βασισμένη σε εποξικές ρητίνες υδατικής βάσης, για

την διακόσμηση όψεων που έχουν υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία (λείες, στεγνές και χωρίς

ατέλειες).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία υποστρώματος από Εποξική Ρητίνη 2 συστατικών ,

υψηλών στερεών , χωρίς διαλύτες με την ανάμιξη κατάλληλης ποσότητας χαλαζιακής άμμου και ο

χρωματισμός της τελικής επιφάνειας με έγχρωμο πολυουρεθανικό βερνίκι ενός ή δύο συστατικών,

βάσεως νερού ή διαλύτη γυαλιστερό ή σατινέ ή ματ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και

τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επίτευξη επιπλέον διακοσμητικών στοιχείων στην τελική επιφάνεια θα αναμιγνύεται η

πατητή τσιμεντοκονία με ειδικού τύπου πρόσθετα σε μορφή σκόνης ή πάστας διαφόρων αποχρώσεων

ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 30

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 32

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).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους
50 mm

A.T. : 34

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) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02 Ανοιγόμενο ανακλινόμενο  θερμομονωτικό κούφωµα αλουμινίου

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΟΙΚ

Δίφυλλο ή μονόφυλλο ανοιγόμενο, ανακλινόμενο,  θερμομονωτικό κούφωµα αλουμινίου  οποιασδήποτε

διάστασης χρώματος  RAL επιλογής της υπηρεσίας. Το ακριβές σχέδιο του κάθε κουφώματος θα δοθεί

από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το  πάχος του προφίλ είναι έως 82mm, θα έχει περιμετρική στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM

ελαστικά., πιστοποιημένη αεροδιαπερατότητα κατηγορίας 4 (ΕΝ 12207), υδατοστεγάνωση Ε 1650 (ΕΝ

12208) και αντοχή σε ανεμοπίεση C3(ΕΝ 12210).  ηχομόνωση  έως 40db και αντιδιαρρητική προστασία

RC2.

Το κούφωμα θα είναι θερμομονωτικό με μόνωση στο προφίλ πολυαμίδιο πλάτους 24mm

Ο  συντελεστή θερμοπερατότητας θα είναι Uf ≤2,00 W(m2K).

Οι άνω μετρήσεις θα αποδεικνύονται από επίσημο πιστοποιητικό κοινοποιημένου φορέα. Η σήμανση CE

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

Φεβρουαρίου 2010.

Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος θα τοποθετηθούν περιμετρικά ειδικές ταινίες

αεροστεγανότητας.

Μετά την τοποθέτηση και μηχανική στερέωση του κουφώματος στον τοίχο, οι ταινίες αυτές θα

κολληθούν στην τοιχοποιίας με ειδική σιλικόνη και έπειτα θα επιχριστούν.

Οι ταινίες πληρώνονται ιδιαίτερα με το αρίθμ. ΟΙΚ Ν.Τ 79.12.1 του παρόν τιμολογίου.

Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση
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της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωμάτων

καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις

οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής καθώς και η κατάθεση στην υπηρεσία δείγμα του προφίλ

κουφώματος προς έγκριση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 315,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.05.01.03 Υαλόθυρες από αλουμίνιο, με ανακλινόμενο ή σταθερό φεγγίτηανοιγόμενες με μεντεσέδες,
οποποιωνδήποτε διαστάσεων με αμμοβολημένο διπλό laminated υαλοπίνακα με
αντιβανδαλιστική προστασία

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης:

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων ανοιγόμενη με

αμμοβολημένο διπλό laminated υαλοπίνακα με αντιβανδαλιστική προστασία χρώματος  RAL επιλογής

της υπηρεσίας. Το ακριβές σχέδιο της κάθε υαλόθυρας θα δοθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το  πάχος του προφίλ είναι έως 82mm, θα έχει περιμετρική στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM

ελαστικά., πιστοποιημένη αεροδιαπερατότητα κατηγορίας 4 (ΕΝ 12207), υδατοστεγάνωση Ε 1650 (ΕΝ

12208) και αντοχή σε ανεμοπίεση C3(ΕΝ 12210).  ηχομόνωση  έως 40db και αντιδιαρρητική προστασία

RC2.

Το κούφωμα θα είναι θερμομονωτικό με μόνωση στο προφίλ πολυαμίδιο πλάτους 24mm

Ο  συντελεστή θερμοπερατότητας θα είναι Uf ≤2,00 W(m2K).

Οι άνω μετρήσεις θα αποδεικνύονται από επίσημο πιστοποιητικό κοινοποιημένου φορέα.

Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος θα τοποθετηθούν περιμετρικά ειδικές ταινίες

αεροστεγανότητας.

Μετά την τοποθέτηση και μηχανική στερέωση του κουφώματος στον τοίχο, οι ταινίες αυτές θα

κολληθούν στην τοιχοποιίας με ειδική σιλικόνη και έπειτα θα επιχριστούν.

Οι ταινίες πληρώνονται ιδιαίτερα με το αρίθμ. ΟΙΚ Ν.Τ 79.12.1 του παρόν τιμολογίου.

Η υαλόθυρα θα αποτελείται από δίφυλλη πόρτα με ανακλινόμενο ή σταθερό φεγγίτη. To ακριβές

σχέδιο της υαλόθυρας θα καθοριστεί από την υπηρεσία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο διπλός

υαλοπίνακας με αμμοβολή και τεχνικά χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των υαλοπινάκων των κουφωμάτων

σύμφωνα με το ΟΙΚ N.T.\76.27.04 του παρόν τιμολογίου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται κλειδαριά

ασφαλείας, πόμολο ή χειρολάβη, υλικά σύνδεσης και στερέωσης των υαλοπινάκων,

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.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των υαλόθυρων σύμφωνα με τις οδηγίες

του εργοστασίου κατασκευής καθώς και η κατάθεση την υπηρεσία δείγμα του προφίλ  υαλόθυρας προς

έγκριση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.05.01 Θύρες αλουμινίου θερμομονωτική χωρίς υαλοστάσιο

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης:

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες,

οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

Το  πάχος του προφίλ είναι έως 82mm, θα έχει περιμετρική στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM

ελαστικά., πιστοποιημένη αεροδιαπερατότητα κατηγορίας 4 (ΕΝ 12207), υδατοστεγάνωση Ε 1650 (ΕΝ

12208) και αντοχή σε ανεμοπίεση C3(ΕΝ 12210).  ηχομόνωση  έως 40db και αντιδιαρρητική προστασία

RC2.

Το κούφωμα θα είναι θερμομονωτικό με μόνωση στο προφίλ πολυαμίδιο πλάτους 24mm

Ο  συντελεστή θερμοπερατότητας θα είναι Uf ≤2,00 W(m2K).

Οι άνω μετρήσεις θα αποδεικνύονται από επίσημο πιστοποιητικό κοινοποιημένου φορέα.

Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος θα τοποθετηθούν περιμετρικά ειδικές ταινίες

αεροστεγανότητας.

Μετά την τοποθέτηση και μηχανική στερέωση του κουφώματος στον τοίχο, οι ταινίες αυτές θα

κολληθούν στην τοιχοποιίας με ειδική σιλικόνη και έπειτα θα επιχριστούν.

Οι ταινίες πληρώνονται ιδιαίτερα με το αρίθμ. ΟΙΚ Ν.Τ 79.12.1 του παρόν τιμολογίου.
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To ακριβές σχέδιο της υαλόθυρας θα καθοριστεί από την υπηρεσία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται κλειδαριά ασφαλείας, πόμολο ή χειρολάβη, υλικά σύνδεσης και

στερέωσης της θύρας,

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.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των υαλόθυρων σύμφωνα με τις οδηγίες

του εργοστασίου κατασκευής καθώς και η κατάθεση την υπηρεσία δείγμα του προφίλ  θυρας προς

έγκριση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.04 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30
mm για τη νότια όψη  με αντιβανδαλιστική προστασία, (κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16
mm, κρύσταλλο 3+3 mm)

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ

ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 mm για τη

νότια όψη  με αντιβανδαλιστική προστασία και από μέσα και από έξω, (ΕΞΩ-κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON

16 mm, κρύσταλλο 3+3 mm-ΜΕΣΑ) (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά

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

θερμικά βελτιωμένο αποστάτη ψg ≤0,061,1W/mΚ.

Θα υπάρχει ενεργειακή επίστρωση στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υαλοπίνακα.

Τα χαρακτηριστικά του διπλού ενεργειακού υαλοπίνακα low-e είναι: Ug≤1,6W/μ2Κ,

g(ηλιακά κέρδη) ≥ 0,55, TL (φωτοπερατότητα)≥78% κατά ΕΝ410-2011.Η σήμανση CE των υαλοπινάκων

είναι υποχρεωτική. Ο κάθε υαλοπίνακας θα έχει δήλωση επίδοσης κατά CE από τον κατασκευαστή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μ2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40
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A.T. : 43 
  

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. : 84 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.1 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου 
και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8827.3   SCHUKO 
8827.3.1  Εντάσεως  10 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,47 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 109 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.2.2 Διακόπτης πινάκων  (ραγοδιακόπτης) απλός τριπολικός  εντάσεως 20Α. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης  πινάκων  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8880.3    απλός τριπολικός 
8880.3.2   Εντάσεως  20 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,62 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα δύο λεπτά 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.5.2 Σειρήνα συναγερμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Σειρήνα με φωτεινό επαναλήπτη, 95 DB & 3μ, πλήρης εγκατεστημένη για κανονική λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,84 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 98 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.2.1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ. 
(1 m) 
9336.1 
9336.1.3 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3Χ1,5 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,02 

(Ολογράφως) : έξι και δύο λεπτά 

A.T. : 97 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.2.2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ. 
(1 m) 
9336.1 
9336.1.3 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3Χ2,5 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,29 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι εννέα λεπτά 

A.T. : 96 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.2.3 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ4 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ. 
(1 m) 
9336.1 
9336.1.3 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3Χ4 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,69 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.5.1Α Φωτιστικό ασφαλείας 8 W 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ασφαλείας 8 W  φθορισμού,  με διάρκεια αυτονομίας 1,5 ώρες και χρόνο επαναφόρτισης 10 
ώρες  πλήρος εγκατεστιμένος για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 
8972.5  Προστασίας  IP 55 επίμηκες 
8972.5.1 Γιά  1  λαμπτήρα  8 W 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,17 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.1.1Α Μπουτόν  σήμανσης πυρκαγιάς 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Μπουτόν σήμανσης πυρκαγιάς πλήρης εγκατεστημένο για παράδοση σε κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,66 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6  kg 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
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8202.   2  Γομώσεως  6   kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,69 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή απλού υδροδοτικού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή. Εσωτερικά φέρει κοινό ελαστικό σωλήνα μήκους 15 μέτρων 
συνδεδεμένο με το υδροδοτικό δίκτυο του κτιρίου 
με  ή  χωρίς  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου  με  την  εργασία  συναρμολογήσεως,  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεως, 
στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8204.1 

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,71 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.6 Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης, διευθυνσιοδοτούμενου τύπου για μέχρι 1 βρόχο 
ανιχνευτών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενου τύπου για μέχρι 1 βρόχο ανιχνευτών, πλήρης 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθετήσεως και συνδέσεως του δικτύου 
σε αυτόν καθώς και της διενέργιας δοκιμών και ρυθμίσεως της λειτουργίας αυτού με παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 436,05 

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα έξι και πέντε λεπτά 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345.2 Ανιχνευτής πυρκαγιάς διευθυνσιοδοτούμενος (addressable), Θερμικός - θερμοδιαφορικός. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής πυρκαγιάς διευθυνσιοδοτούμενος (addressable), με ηλεκτρονικό αισθητήριο, αναλογικού 
τύπου με σημειακή ανίχνευση, με βάση οροφής, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και 
μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας τοποθετήσεως και συνδέσεως του δικτύου σε αυτον καθώς 
και της διενέργειας των δοκιμών και ρυθμίσεως της λειτουργίας αυτού για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
Θερμικός - θερμοδιαφορικός. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 76,13 

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345.1 Ανιχνευτής πυρκαγιάς διευθυνσιοδοτούμενος (addressable). Καπνού, φωτοηλεκτρικός 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής πυρκαγιάς διευθυνσιοδοτούμενος (addressable), με ηλεκτρονικό αισθητήριο, αναλογικού 
τύπου με σημειακή ανίχνευση, με βάση οροφής, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και 
μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας τοποθετήσεως και συνδέσεως του δικτύου σε αυτον καθώς 
και της διενέργειας των δοκιμών και ρυθμίσεως της λειτουργίας αυτού για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
Καπνού, φωτοηλεκτρικός 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 62,74 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

   

  

A.T. : 51 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8797 Καλώδιο δεδομένων SF/UTP 4  ζευγών CAT 6 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο τύπου UTP cat 6  4 ζευγών με θωράκιση αγωγού από φύλλου αλουμινίου με υλικό εξωτερικού 
περιβλήματος PE δηλαδή προμήθεια και προσκόμηση υλικών και μικροϋλικών με την ανάλογη σχάρα 
καλωδίων επι όπου εργασία και διάνοιξη αυλάκων και οπών σε οποιοδήπουε στοιχείο του κτιρίο 
τοποθετήσεως  συνδέσεως  γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,95 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 54 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.5 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 80mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός  σωλήν  PVC  διαμέτρου  80mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε 
εγκατάσταση  αποχετεύσεως,  συμπεριλαμβανομένων  απάντων των απαραιτήτων ειδικών 
τεμαχίων  (καμπύλες,  ταυ,  ημιταυ,  συστολές, S , Y , κλπ) καθώς και των υλικών 
συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,33 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8046.2 Σιφώνι ομβρίων δαπέδου πλαστικό (PVC) με ανοξείδωτη σχάρα, Διαστασ. 20 Χ 20  cm. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σιφώνι ομβρίων δαπέδου πλαστικό PVC με ανοξείδωτη σχάρα, Διαστασ. 20 Χ 20  cm., πλήρως 
τοποθετημένο εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό) και συνδεδεμένο, μετά των μικροϋλικών, 
καθώς και της εργασίας διανοίξεως των απαραίτητων οπών και εκσκαφών σε έδαφος 
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γαιώδες - ημιβραχώδες, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
(1 τεμ) 
Διαστασ. 20 Χ 20  cm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,12 

(Ολογράφως) : εξήντα και δώδεκα λεπτά 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 
4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 
με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8042.  1   Πιέσεως     4     atm 
8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,85 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.14.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΚ από πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου, με το ειδικό κάθισμα 
και τον μηχανισμό λειτουργίας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη, με τον μηχανισμό 
πλύσης και το ανατομικό κάθισμα βαρέως τύπου, πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της 
μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών, μικροϋλικών και 
ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και στήριξης και της εργασίας 
πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοσης σε λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 557,13 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα επτά και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν14 Λεκάνη αποχωρητηρίου, με δοχείο πλύσεως (καζανάκι) και κάθισμα λεκάνης πλαστικό 
(PVC) μετά καλύμματος. 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη "ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου, χαμηλής πιέσεως με το σύνολο 
των εξαρτημάτων της, που περιλαμβάνει: 
1)Λεκάνη χρώματος λευκού, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως. 
2)Δοχείο πλύσεως (καζανάκι) από πορσελάνη, χρώματος λευκού και τα εξαρήματά του: πλωτήρας, 
μηχανισμός  λειτουργίας και χειρολαβή. Υλικά στερεώσεως, τοποθετήσεως, λειτουργίας και με τη 
σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου 
χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του και με τη σύνδεσή του με 
τους σωλήνες εκροής. 
3)Κάθισμα λεκάνης πλαστικό (PVC) μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες, υλικά στερεώσεως, 
μικροϋλικά. 
Ήτοι: λεκάνη, δοχείο πλύσεως (καζανάκι)και κάθισμα λεκάνης πλαστικό (PVC) μετά καλύμματος, υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως - εγκαταστάσεως, παραδοτέα σε πλήρη 
λειτουργία 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 230,00 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα 
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A.T. : 60 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες 
για ΑΜΕΑ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως) για ΑΜΕΑ,Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό 
ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον 

χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 207,62 

(Ολογράφως) : διακόσια επτά και εξήντα δύο λεπτά 

A.T. : 65 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160 Νιπτήρας πορσελάνης  60Χ51 cm για ΑΜΕΑ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου  60Χ51 cm 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) 
8160.1    Διαστ.  60Χ51 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 267,70 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 66 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8160.2.1 Νιπτήρας πορσελάνης 
   

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) 
Διαστ. 55X45 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 164,74 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 68 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8159 Ντουζιέρα γωνιακή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Ντουζιέρα Ημικυκλική Γωνιακή Ideale 80x80cm. Υλικό Κατασκευής: Πορσελάνη. Σχέδιο: Ημικυκλικό. 
Διαστάσεις: 80x80 cm. Χρώμα: Λευκό 
Ενδεικτικού τύπου Gloria πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία συνδεδεμένη με τα δίκτυα 
αποχέτευσης και ύδρευσης. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,07 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και επτά λεπτά 

A.T. : 62 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054 Πλαίσιο στήριξης  ανακλινόμενης λαβής ασφαλείας για ΑΜΕΑ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Πλαίσιο στήριξης  ανακλινόμενης λαβής ασφαλείας για ΑΜΕΑ ,πλήρως τοποθετημένο 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 33,06 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και έξι λεπτά 

A.T. : 61 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8171.1 Λαβή ασφαλείας ανοξείδωτη ανακλινόμενη για ΑΜΕΑ  με χαρτοθήκη. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Λαβή ασφαλείας ανοξείδωτη ανακλινόμενη με χαρτοθήκη κατάλληλη για άτομα με ειδικές ανάγκες 
πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,37 

(Ολογράφως) : ενενήντα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 67 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8046 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σιφώνι   πλαστικό  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος 
(κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο 
(1 τεμ) 
8046    Διαμέτρου   10      cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,20 

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και είκοσι λεπτά 

A.T. : 59 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 30X30 cmκαι βάθους έως 50 cm  δικτύων αποχετεύσεως. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) βάθους έως 50 cm 
και διαστάσεων 30Χ30 cm, δηλαδή: Εκσκαφή σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα 
με σκυρόδεμα 350 kg τσιμέντου πάχους 10 cm ,κατασκευή ξυλοτύπου των πλευρικών   τοιχωμάτων 
πάχους 15 cm,τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ131 στα πλευρικά τοιχώματα 
και σκυροδέτηση αυτών με σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 καθώς και τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του 
πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα (PVC)Φ 160 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 
ξυλοτύπων,την επίχωση και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
(1 τεμ) 
8066.1.3   Διαστάσεων  30Χ30    και βάθος  0,50    m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,23 

(Ολογράφως) : εκατό και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ 40 mm 
mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 
6,0  atm, διαμέτρου Φ 40 mm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και 
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m) 
8042.1   Πιέσεως     6    atm 
8042.1.3   Διαμέτρου   40     mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,05 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πέντε λεπτά 

A.T. : 57 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ 50 mm 
mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 
6,0  atm, διαμέτρου Φ 50 mm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και 
ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα 
ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 m) 
8042.1   Πιέσεως     6    atm 
8042.1.3   Διαμέτρου   50     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,61 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά 

A.T. : 58 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8053.11.08 Πώμα (τάπα) καθαρισμού από πλαστικό PVC βιδωτό, διαμέτρου 100mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,37 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 69 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.4.3 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
ντουζιέρας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος ντουζιέρας, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8141.λ1    λ2                             λ7 
8141.λ1.3   Διαμέτρου   λ4         ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,95 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 70 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.1.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ,με 
σταθερό ρουξούνι για ΑΜΕΑ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος,με σταθερό ρουξούνι για άτομα με ειδικές 
ανάγκες,ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένοςδηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
8141.1    νιπτήρα 
8141.1.1   Διαμέτρου  1/2   ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 137,81 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά 
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A.T. : 71 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.4.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
λουτήρα ή λεκάνης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8141.4   Λουτήρα ή λεκάνης 
8141.4.1   Διαμέτρου   1/2   ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,82 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά 

A.T. : 72 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8603.1 Συλλέκτης υδροληψίας (ορειχάλκινος) 1" με ενσωματωμένους διακόπτες 5 παροχών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Συλλέκτης υδροληψίας (ορειχάλκινος) 1" με ενσωματωμένους διακόπτες 5 παροχών, πλήρως 
εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε 
λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,77 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8138.2    επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα 
Διαμέτρου   1         ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,46 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 74 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Η8104.3 Σφαιρική Βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1  ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική Βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη κοχλιωτής σύνδεσης,  πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
Διαμέτρου  Φ 1 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,11 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και έντεκα λεπτά 

A.T. : 75 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Η8104.1 Σφαιρική Βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2  ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική Βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη κοχλιωτής σύνδεσης,  πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
Διαμέτρου  Φ 1/2 ins 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,14 

(Ολογράφως) : επτά και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 76 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Η8041.1 Σωλήνας πολυαιθυλενίου, 3ης γενιάς, Διατομής Φ 16/2 mm. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου ενδεικτικού τύπου SDR9/20 bar κατά ISO 4427, μεταφοράς πόσιμου νερού από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, γιά σύνδεση με μετωπική θερμοσυγκόλληση, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Διατομής Φ 16/2 mm. 
(1m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,59 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 78 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8037.1.1 Ρακόρ σωλήνα πολυαιθυλενίου αρσενικό Φ16Χ2Χ1/2' 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Ρακόρ σωλήνα πολυαιθυλενίου αρσενικό Φ16Χ2Χ1/2' πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση υδρεύσεως. 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως 
(1 τεμ) 
8037.1    Διαμέτρου  Φ16Χ2Χ1/2'   ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,13 

(Ολογράφως) : έξι και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9616.18 Σωλήνας Πολυαιθυλενίου Φ25    6 Ατμοσφαιρών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Τοποθέτηση έυκαμπτου σωλήνα πιέσεως 6 ατ. από πολυαιθυλένιο διατομής Φ25 , 
Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση τον σωλήνα και ειδικών τεμαχίων, κατασκευή του χάνδακος με 
αυλακωτήρα, τοποθέτηση του σωλήνα και των ειδικών τεμαχίων ,επίχωση του χάνδακος,σύνδεση με το 
δύκτιο ή τα συστήματα προγραμματισμού και γενικά εφαρμογή της υδραυλικής μελέτης της 
Υπηρεσίας,υλικά και εργασία. 
(1 μ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 79 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.3 Βάνα διακοπής (διακόπτης) σφαιρική φυσικού αερίου   διαμέτρου Φ   1 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Βάνα διακοπής  (διακόπτης)φυσικού αερίου σφαιρική με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως. Η βάνα διακοπής φυσικού αερίου και όλα τα υλικά της εγκατάστασης πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό 

εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 
(1 τεμ) 
8101.   3 Διαμέτρου  1,0     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,08 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά 

     

 
 



Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

A.T. : 80 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων έως 1 ins. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική μόνωση σωλήνων με κοχύλια μονωτικού υλικού από συνθετικό καουτσούκ πάχους 19 χιλ. 
ενδεικτικού τύπου "ARMAFLEX" με όλα τα υλικά και μικρούλικά (κόλλα, αυτοκόλητη ταινία μονωτική 
κλπ) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία 
(1 m) 
Διαμέτρου σωλήνων έως 1 ins. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,64 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 82 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.2Β Ηλεκτρικός πίνακας,πλήρης από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  με τα όργανά 
του δηλαδή με γενικό διακόπτη 80Α,  ασφάλειες 63Α,  ενδεικτικές  λυχνίες  μικροαυτόματους  των 
κυκλωμάτων φωτισμού,χρονοδιακόπτη 24ωρης λειτουργίας,ρελέ διαρροής 63Α,  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 πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση 
και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων 
και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 498,34 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 83 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.11.01 Ρευματοδότης SCHUKO, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, έντασης 16Α. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης SCHUKO, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, έντασης 16Α, 
πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση 
και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,20 

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 85 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π8734 Κανάλι διελεύσεως καλωδίων, πλαστικό, επίτοιχο με εσωτερικό διαχωριστικό ισχυρών - 
ασθενών ρευμάτων. 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

Κανάλι διελεύσεως καλωδίων, τμηματικής συναρμολόγησης, πλαστικό, επίτοιχο με εσωτερικό 
διαχωριστικό ισχυρών - ασθενών ρευμάτων, εδεικτικού τύπου LEGRAND-DLP 105X50 mm, με όλα τα 
απαραίτητα όπως: επίπεδα καλύμματα καναλιού - αρμών, ειδικά εξαρτήματα αλλαγής διεύθυνσης, 
τερματισμού, γωνίες ρυθμιζόμενες εσωτερικές - εξωτερικές, βάσεις κουμπωτές, διαχωριστικά, με 
αγκράφα συγκράτησης καλωδίων, συνδετικό στοιχείο βάσης τύπου mosaic για στήριξη διακοπτών, 
ρευματοληπτών, δότη για data κ.λ.π. στο πιό πάνω κανάλι και γενικά εργασία πλήρους στερεώσεως, 
τοποθετήσεως, συνδεσμολογίας, εγκαταστάσεως, σε πλήρη λειτουργία. 

 
(1 μ.μ.) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 32,54 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και πενήντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 86 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8811.11.4.01 Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο 
κλπ.) εγκατάσταση και σύνδεση. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,79 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εβδομήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 87 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9353.4 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο 4 τριφασική 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Σύνδεση  μετρητού  ΔΕΗ Νο 4, 55KVA 80A ασφάλεια ανά φάση δηλαδή  υλικά εργασία, και καταβολή στη 
ΔΕΔΔΗΕ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία. Επιπλέον κατάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ όλων 
των απαραίτητων ηλεκτρολογικών σχεδίων, υπ. δηλώσεων εγκαταστάτη, για την σύνδεση ενός μετρητού. 

 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 88 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9337.3.7 Καλώδιο ΝΥY 4χ35+25 μέσα σε πλαστικό σωλήνα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. 
(1 m) 
9337.3    7 
9337.3 .7  Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4χ35+25 

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,54 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 89 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9337.3.6 Καλώδιο τύπου  ΝΥY  τετραπολικό, διατομής  4x25+16 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε σχάρα ή ορατό μετά των 
απαιτουμένων στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως 
(κως, ακροδέκτες, κ.λ.π.) 
(1 m) 
9337.3   6 
9337.3.6 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  4x25+16 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα 

A.T. : 90 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.6 Καλώδιο τύπου ΝΥM 5χ16 ορατό ή εντοιχισμένο 
   

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 
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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     1500 
8766.5 .6    Διατομής:  5χ16    mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,89 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 91 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.5 Καλώδιο τύπου ΝΥM 5χ10 ορατό ή εντοιχισμένο 
   

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    800 
8766.5.5   Διατομής:  5χ10    mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,79 

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 92 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.3.5 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ6 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ. 
(1 m) 
9336.3 
9336.3.2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  5Χ6 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 93 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.3.4 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ4 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ. 
(1 m) 
9336.3 
9336.3.2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  5Χ4 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,23 

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 94 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.3.3 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ2,5 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ. 
(1 m) 
9336.3 
9336.3.2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  5Χ2,5 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,58 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 95 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.3.2 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ1,5 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ. 
(1 m) 
9336.3 
9336.3.2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  5Χ1,5 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,14 

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 99 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8902.1.1 Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών ΝΗ κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσ 
ταση εντάσεως 100 Α 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 

Ασφαλειοαποζεύκτης  τριπολικός,  τριών  ασφαλειών  ΝΗ  κατάλληλος  γιά  χωνευτή 
εγκατάσταση   σε  πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8902. 1. 1 Εντάσεως  100 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,79 

(Ολογράφως) : ενενήντα και εβδομήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 100 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880 Αντιηλεκτροπληξιακός τριφασικός  αυτόματος διακόπτης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αντιηλεκτροπληξιακός τριφασικός αυτόματος διακόπτης προστασίας (ρελέ διαφυγής) τοποθετημένος σε 
πίνακα διανομής περιορισμένων διαστάσεων, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία  
(1 τεμ) 
 
Εντάσεως   80   Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,21 

(Ολογράφως) : εξήντα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 101 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.3.4Α Διακόπτης ισχύος πινάκων τριπολικός αυτόματος  εντάσεως 70-160 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης ισχύος πινάκων τριπολικός αυτόματος  εντάσεως 70-160 Α (ραγοδιακόπτης) χωνευτός  με 
μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  

(1 τεμ) 

8880.3 
8880.3.1   Εντάσεως  70-160 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 129,86 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα και ογδόντα έξι λεπτά 
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A.T. : 102 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8924.1 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρου  ς 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου), παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,12 

(Ολογράφως) : πέντε και δώδεκα λεπτά 

A.T. : 103 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8916.3.9 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών τριπολικός εντάσεως 10Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8916.3    τριπολικός 
8916.3.9   Εντάσεως  10  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,03 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τρία λεπτά 

A.T. : 104 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8916.1.11 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών  μονοπολικός εντάσεως 20Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8916.1    μονοπολικός 
8916.1.9   Εντάσεως  20  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,66 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 105 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8916.1.10 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών  μονοπολικός εντάσεως 16Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS 
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 
στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
(1 τεμ) 
8916.1    μονοπολικός 
8916.1.9   Εντάσεως  16  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,60 

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 106 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.1.4 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 50Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, 
πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης 
από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή 
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8910.1.3 Εντάσεως  50 Α και σπειρώματος  Ε33 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 107 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.3.3 Διακόπτης πινάκων  (ραγοδιακόπτης) απλός τριπολικός  εντάσεως 63Α. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης  πινάκων  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8880.3    απλός τριπολικός 
8880.3.3   Εντάσεως  63 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,60 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 108 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.3.2 Διακόπτης πινάκων  (ραγοδιακόπτης) απλός τριπολικός  εντάσεως 40Α. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης  πινάκων  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8880.3    απλός τριπολικός 
8880.3.2   Εντάσεως  40 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,99 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 110 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9350.1.2 Επίτοιχη καμπίνα κατανεμητών με ικριώματα (Racks 19'') 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Επίτοιχη καμπίνα κατανεμητών με ικριώματα (Racks 19'') , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και 
τοποθέτηση μίας καμπίνας διαστάσεων  22U κατασκευασμένης από λαμαρίνα 1.5 χιλ με ηλεκτροστατική 
βαφή , με πόρτα από PLEXIGLASS, ρυθμιζόμενες κολώνες (ικριώματα) στήριξης συσκευών , σχάρα 
διέλευσης καλωδίων , βίδες γείωσης και κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές: IEC 297-2, 
DIN 41494 PART7, DIN 41491 PART 1, EN 60950 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 640,52 

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 111 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340 Θεμελιακή γείωση κτιρίου με χαλυβδυνη ταινία 30Χ3,5 mm, στερεωμένη με συνδέσμους 
στους ράβδους οπλισμού. 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Κατασκευή θεμελιακής γείωσης  με χρήση χαλυβδυνης ταινίας 30Χ3,5 mm, θερμά 
επιψευδαργυρωμένης,στερεωμένη  στους ράβδους οπλισμού με ένα χαλύβδινο σύνδεσμο 
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επιψευδαργυρωμένο ανά 2 μέτρα ταινίας, δηλαδή προμήθεια,μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος 
μέτρου θεμελιακής γείωσης. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,67 

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : 112 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9344 Σφικτήρας λάμας θεμελιακής γείωσης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Σφικτήρας , χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σφικτήρα 
συγκράτησης, στον οπλισμό της οικοδομής, λάμας θεμελιακής γείωσης. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 
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A.T. : 113 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8986.2.5 Φωτιστικό σώμα led 200 WAT, καμπάνα, βιομηχανικού τύπου, ανηρτημένο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό  σώμα led 200 WATT, καμπάνα, βιομηχανικού τύπου,  ανηρτημένο με  κώδωνα 
γάντζοαναρτήσεως  κλέμες  κλπ.  υλικά  και  μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 238,70 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 114 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60 Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, προστασίας IP44 και ισχύος 60W 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό  σώμα  στεγανό,  τοίχου  ή οροφής, προστασίας  IP44 και ισχύος 60W ήτοι φωτιστικό σώμα 
με λαμπτήρα και 
μικρουλικά  επί  τόπου  και  εργασία  εγκαταστάσεως  και δοκιμών για παράδοση σε 
λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,30 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και τριάντα λεπτά 

A.T. : 115 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8975.23.05 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, βιομηχανικού τύπου, με κάλυμμα από πολυκαρβονικό 
πλαστικό, στεγανό, προστασίας ΙΡ54, ανθεκτικό στις επιδράσεις οξέων, ενδεικτικού τύπου 
PHILIPS PACIFIC 195/196, μετά των λαμπτήρων ισχύος 2x36W, (τύπος Φ-Σ). 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, βιομηχανικού τύπου, με κάλυμμα από πολυκαρβονικό 
πλαστικό, στεγανό, προστασίας ΙΡ54, ανθεκτικό στις επιδράσεις οξέων, ενδεικτικού 
τύπου PHILIPS PACIFIC 195/196, μετά των λαμπτήρων ισχύος 2x36W, (τύπος Φ-Σ), 
πλήρες, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές 
λαμπτήρων, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 
(1τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,55 

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.3 Πρίζα διπλή RJ45 Cat.6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Πρίζα διπλή RJ45 Cat.6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή με το κυτίο διπλή,με όλα τα απαραίτητα 
υλικά ή μικρουλικά 
 
τοποθέτησης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη 
και κανονικήλειτουργία 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,99 

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 116 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.30 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
θηλυκωτός ή φλαντζωτός, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-07-01-01 "Δίκτυα αεραγωγών με 
μεταλλικά φύλλα" 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, "S" 
κ.λ.π.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα, 
τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, οι ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης 
και στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 117 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.21.07 Στόμιο επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, τοίχου ή οροφής, με απλή σειρά σταθερών 
πτερυγίων, με εσωτερικό διάφραγμα, διαστάσεων 250x300mm. 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, τοίχου ή οροφής, με απλή σειρά σταθερών 
πτερυγίων, με εσωτερικό διάφραγμα, διαστάσεων 250x300mm, δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και 
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 124,68 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 118 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.01 Θερμική μόνωση αεραγωγού με επάλειψη φελλοπολτού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Θερμική μόνωση αεραγωγού με επάλειψη φελλοπολτού. Αρχικά θα γίνει κατάλληλη προετοιμασία με 
επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας των αεραγωγών και στην συνέχεια θα γίνει επάλειψη με φελλοπολτό 
σε τρεις διαδοχικές στρώσεις (αφού πρώτα στεγνώσει κάθε μια στρώση) συνολικού πάχους 1,5 mm. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών με την εργασία 
τοποθέτησης. 
(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,98 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 119 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8551.1.1 Αυτόνομη επίτοιχη κλιματιστική μονάδα ψύξης-θέρμανσης τύπου SPLIT  ψυκτικής ισχύος 
12.100 BTU/Η  και Θερμαντικής ισχύος13.000 BTU/Η 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Αυτόνομη επίτοιχη κλιματιστική μονάδα ψύξης-θέρμανσης τύπου SPLIT ελάχιστης ψυκτικής ισχύος 
12.100 BTU/Η  και Θερμαντικής ισχύος 13.000 BTU/Η, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση , ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
8551.1   Ψυκτικής ικανότητας  12100   BTU 
και Θερμαντικής ικανότητας 13000 BTU/Η 

     

 
 



Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια 

  
  

   
   

  

A.T. : 120 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8544.3 Στόμιο οροφής, ή τοίχου γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 

Στόμιο   οροφής,   ή   τοίχου  γραμμικό,  προσαγωγής  ή  επιστροφής  αέρα  από 
αλουμίνιο  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως 
ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία 
(1 τεμ.) 
8544.2    χωρίς  διάφραγμα 
8544.2.3    διαστάσεων 12Χ20 ins 
8544.2.3.4   Από  αλουμίνιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,03 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και τρία λεπτά 

A.T. : 81 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8256.2 Ηλιακός συλλέκτης, επιφανείας 3 m2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Ηλιακός συλλέκτης με εμβαδό ολικής επιφάνειας 3 m2, με χάλκινες σωληνώσεις και 
μόνωση από πετροβάμβακα, υλικό πλαισίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Περιλαμβάνε - 
ται, το boiler ΖΝΧ 250 ΛΤ που εγκαθίσταται όχι πάνω από τον συλλέκτη αλλά εσωτε- 
ρικά στο κτίριο, το κύκλωμα από τον συλλέκτη προς το ηλιακό kit και προς το 
boiler. Περιλαμβάνει και το ηλιακό kit.  Τοποθετημένο με τα απαραίτητα όργανά του τα υλικά και 

μικρουλικά στερεώσεως και συνδέσεως και εργασία εγκατάστασης συνδεδεμένο με τα απαραίτητα δίκτυα 
νερού και ρεύματος έτοιμο για πλήρη λειτουργία. 
 
(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.661,71 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα και εβδομήντα ένα λεπτά 

     

 
 



Τιμολόγιο δημοπράτησης 
 

A.T. : 121 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.2.2 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα που φέρουν 
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με πλάκες υαλοβάμβακα  πυκνότητας 
τουλάχιστον 40 kg/m3  που φέρουν επικάλυψη φύλλου αλουμινίου  πάχους δέκα μικρών 
και  ενισχυμένου  με  υαλοπίλημα  επί  χάρτου.Οι πλάκες επικολλούνται σε όλη την 
επιφάνεια  και  στεγανοποιούνται κατά τους αρμούς με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία 
πλάτους  5  cm  ή  στερεώνονται  στην  επιφάνεια των αεραγωγών με βελόνες τύπου 
STICK-KLIPS  και πλακίδια συγκρατήσεως της μονώσεως σε ποσότητα 5 τεμάχια ανά m2 
δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου, με τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά  επικολλήσεως  ή  στερεώσεως της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 m2) 
Πάχος πλακών  λ2 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,21 
 

(Ολογράφως) 
: 

 
τρία και είκοσι ένα λεπτά 

   

Οι μελετητές Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΚ 
 

Η ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ  
Τ.Υ. 

    

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc 

 
ΠΑΝ. ΜΑΝΤΖΑΡΗ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  
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