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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 110 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κανάλι διανομής από PVC 20x10mm, λευκό, για τοποθέτηση στην οροφή ή επίτοιχη, 

ΙΡ40, με τα μικροϋλικά και τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,34 

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 111 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κανάλι διανομής από PVC 40x16mm, λευκό, για τοποθέτηση στην οροφή ή επίτοιχη, 

ΙΡ40, με τα μικροϋλικά και τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,24 

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : Α01 

  

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

χώρων 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου 

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

 

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α02 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 

 

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

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α03 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

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

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

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

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 

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

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

επίχωση. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α04 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α05 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 

 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : Α06 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 

Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
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σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Α07 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α08 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8193.1 Αποξήλωση ειδών υγιεινής 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ειδών υγιεινής ενός WC (λεκάνη, δοχείο πλύσης, νιπτήρας, λεκάνη καταιονηστήρα, 

εταζέρα, χαρτοθήκη, καθρέπτης, άγγιστρα, μπαταρίες, διακόπτες κτλ). 

 

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση όλων των ειδών με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή τους, και η 

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

Τιμή ανά WC. 

(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 91,86 

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : Α09 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.65 Αποξήλωση & Επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, 

συμπεριλαμβανομενων των νέων υλικών στήριξης, με την ταξινόμηση, αποθήκευση των χρησίμων υλικών 

και την επανατοποθέτηση τους. 

 

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων & επανατοποθετούμενων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. Ευρώ (Αριθμητικά): 0,70 

(Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α10 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

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

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με 

 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
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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. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : Α11 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

   

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 
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διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α12 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

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

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

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

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

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

 

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

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

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

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

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

οπλισμού. 

 

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

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

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

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: 
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Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : Α13 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

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

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

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

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

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

 

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

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 
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14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

Δομικά πλέγματα B500C. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : Α14 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.01 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από 

δομικά στοιχεία 60x25x10 cm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με 

συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής 

κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών 

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 

Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α15 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.04 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 25 cm από 

δομικά στοιχεία 60x25x25 cm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με 

συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη 

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής 

κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών 

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 

Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : Α16 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

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

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

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α17 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

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

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

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α18 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1 

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

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από 

κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων 

περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και 

πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς 

και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της 

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
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Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε 

A.T. : Α19 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.63.01 Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5463.1 

Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή με φεγγίτη, πρεσσαριστές (κόντρα 

πλακέ), παλινδρομικές (αλέ ρετούρ), με τετράξυλο (κάσσα) που καλύπτει το πάχος 

της οπτοπλινθοδομής μαζί με τα επιχρίσματα αλλά με επι πλέον με πηχάκι 3,5x5 cm 

και με ειδικούς στροφέων παλινδρομίσεως (μεντεσέδες με σούστες) και γενικά 

ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας και μικροϋλικά και 

εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χειρολαβών, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". 

 

Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 195,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε 

A.T. : Α20 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 

διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια 

λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με 

οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard 

board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας 

του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 

 

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα 

επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν 

περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α21 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει: 

 

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με 

επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με 

στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα 

υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 

β)Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για 

την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 

γ)Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) 

με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του 

σφραγιστικού υλικού. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 

επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά 
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σχέδια. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : Α22 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από 

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, 

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με 

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες 

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή 

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες 

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm 

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή 

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά 

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από 

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ 

για την προστασία τους από την υγρασία 

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 

A.T. : Α23 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" 

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή 

φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC 

πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και 

κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα. 

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm. 

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες 

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm 

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή 

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά 

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από 

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

A.T. : Α24 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με 

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

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 

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

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α25 

  

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

πυραντίστασης 60 min 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 

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

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

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

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

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

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 

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

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

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

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

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

 

 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00 

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα 

A.T. : Α26 

  

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

ράβδους 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 

κιγκλιδωμάτων. 

 

 

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 

 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : Α27 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.04 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα 

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν 

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

 

Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 215,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε 

A.T. : Α28 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

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

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : Α29 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 

παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α30 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 
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υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α31 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη 

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

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των 

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 

 

 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά. 

 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα 

A.T. : Α32 

  

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

   

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 

A.T. : Α33 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
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μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή 

κόλλα πλακιδίων. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α34 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.20.01 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7419 

Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε μάρμαρο. 

Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης. 

 

Γλυφές διατομής 15 x 15 mm. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : Α35 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, 

για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : Α36 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.01 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7491 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους 

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Ταινίες επιστρώσεων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α37 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 

cm και πλάτους 11 - 30 cm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7501 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 

 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Κατώφλια από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α38 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511 

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

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 

καθαρισμού. 

 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α39 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α40 

  

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

(βατήρων/μετώπων) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 

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

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 

Σελίδα 33 από 57   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 

καθαρισμού. 

 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

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

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : Α41 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.01 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 3,0 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7602 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και 

καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί 

ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 

"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

 

Υαλοπίνακες  διαφανείς, πάχους 3,0 mm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,20 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α43 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδεμάτων 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών". 

 

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως 

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, 

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. 

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή 

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό 

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο 

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, 

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 

 

Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : Α44 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.28 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) 
επί μη μεταλλικών επιφανειών 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών 

(αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, 

σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση 

υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, 

επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,35 

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : Α45 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α46 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 

εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 

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

 

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 

 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α47 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 
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A.T. : Α48 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

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

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 

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

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής 

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

και εργασία. 

 

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

A.T. : Α49 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α50 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα 

πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και 

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : Α52 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ76.25 Μεμβράνη ασφαλείας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609 

Τοποθέτηση ειδικής διαπερατής μεμβράνης ασφαλείας που  αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία,  σε 

γυάλινες επιφάνειες παραθύρων, πορτών κ.λ.π. προκειμένου να  καθίσταται  το  τζάμι ανθεκτικό σε 
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ενδεχόμενο χτύπημα και  σε περίπτωση σπασίματος  να συγκράτησει τα θραύσματα  . 

Πλήρης περαιωμένη εργασία προμηθείας μεταφορά και τοποθέτησης με όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : Α54 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ65.26 Σταθερές σίτες αερισμου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Σταθερές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου 

εντόμων, 

 

τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. 

Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός ,μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : Α55 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ78.02 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7806 

Γωνιές προστασίας ακμών τοιχων και επίπλων από αφρώδες υλίκό προκειμένου να απορροφά του 

κραδασμούς και να μειώνει την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού στα μικρά  παιδιά. 

 

Πρέπει να ειναι πυράντοχο, χωρίς λάτεξ, και απο μη τοξικό υλικό. Διαθέσιμο σε χρώματα επιλογής 

της υπηρεσίας. 

 

Στην τιμή περιελαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και πλήρως περαιωμένη 

εργασία. Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : Α56 

  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β02 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, ανά 

1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά 

των πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι 

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων. 

 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : Α57 

  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.73.97 Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης  1,25μ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

[Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από δυο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση αποτελείται από 

μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και πολυουρεθάνης. Η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω 

τριβής. Θα έχει ενιαία, ομαλή και λεία επιφάνεια και η μορφή της θα έχει τις άνω ακμές να είναι 

ελαφρώς στρογγυλεμένες. Οι δύο στρώσεις συγκολλούνται μεταξύ τους με ειδική επεξεργασία έτσι 

ώστε να γίνονται μασίφ. 

 

Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Επίσης θα πρέπει να έχει αντικραδασμικές ιδιότητες 
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για προστασία από τραυματισμούς,. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με κόλλα 

πολυουρεθάνης επί της υπόβασης σκυροδέματος. Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος 

πτώσης κατά EN1177:2018. 

 

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος, C16/20 πάχους από 100 έως 120 

mm περίπου, με μονό πλέγμα Τ14 τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος, χυτού 

επί τόπου. H υπόβαση πρέπει να έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων 

υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του 

δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Για την μείωση πιθανής υψομετρικής διαφοράς ανάμεσα στο δάπεδο 

ασφαλείας, του φυσικού εδάφους και του βοτσαλωτού δαπέδου ασφαλείας, η τσιμεντένια υπόβαση θα 

εξέχει 1-2cm από το έδαφος. Εναλλακτικά θα πραγματοποιείται διαμόρφωση του φυσικού εδάφους 

περιμετρικά της τσιμεντένιας υπόβασης, ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση εδάφους/τσιμεντένιας 

υπόβασης. Η κατασκευή υποβάσεων και η προετοιμασία (διαμόρφωση) του φυσικού εδάφους, η εκσκαφή, 

αφαίρεση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, για να δεχτεί το δάπεδο ασφαλείας βαρύνει τον ανάδοχο 

και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή με τα ανωτέρω. 

 

Θα προσκομισθούν από τον προμηθευτή, τα ακόλουθα πιστοποιητικά : 

Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας του κατασκευαστή του ελαστικού δαπέδου καθώς 

και η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177.2018 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού 

ποιότητας. 

 

Το δάπεδο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση του και συντήρηση του, 

τα οποία θα παραδοθούν στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα και  πιστοποιημένα σύμφωνα με 

τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ), με αντοχή στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 

ακτινοβολία UV, χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κ.λ.π. 

 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

A.T. : Β01 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.6.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος 3000 W 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών, 

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως 

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

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και 

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

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8256.  6  Χωρητικότητας  80   l 

8256. 6.  2  Ισχύος  3000   W 

Ευρώ (Αριθμητικά): 194,17 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τέσσερα και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : Β02 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,68 

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά 
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A.T. : Β03 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,53 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : Β04 

  

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

3,4 mm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και 

πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα 

PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές 

και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους 

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς 

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

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

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

(1 m) 

 

Ν8041. 1.  Διαμέτρου   20     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,23 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : Β05 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8079.1 Τερματικός σύνδεσμος πολυπροπυλενίου, διαμέτρου 20 ή 25 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τερματικός σύνδεσμος πολυπροπυλενίου, διαμέτρου 20 ή 25 mm για σύνδεση κρουνών, αναμικτήρων 

κλπ, δηλαδή τερματικός σύνδεσμος (γωνία με στήριγμα, γωνία με πάσο, ταύ) και μικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, στερεώσεως και δοκιμών λειτουργίας. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,72 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : Β06 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.2.1 Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,02 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δύο λεπτά 

A.T. : Β07 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 
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Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Ν8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,55 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Β08 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Ν8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,04 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β09 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0 

8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,63 

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : Β10 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8141.  3   νεροχύτη                       0 

8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,31 

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : Β11 

  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν60.20.40.31 Κατασκευή φρεατίου ύδρευσης 0,40x0,40 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Kατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 50 cm, 

καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D125 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με διάταξη ασφάλισης, 

το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη με σύμβολα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση προκατασκευασμένου 

φρεατίου ή το κτίσιμο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της 

περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και 

αποκομιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα αποτιμάται με βάση το οικείο άρθρο 

του Τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : Β12 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8193.2 Αποξήλωση λεκάνης και δοχείου πλύσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Αποξήλωση λεκάνης και δοχείου πλύσης WC. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των ειδών με προσοχή 

(εφόσον κριθεί από την επίβλεψη ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν), η μεταφορά σε χώρο 

υπόδειξης της επίβλεψης ή προς απόρριψη και η αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης με τα απαραίτητα μικροϋλικά. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : Β13 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8193.3 Αποξήλωση νεροχύτη κουζίνας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Αποξήλωση νεροχύτη κουζίνας. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των ειδών (νεροχύτης, αναμικτήρας 

κτλ) με προσοχή (εφόσον κριθεί από την επίβλεψη ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν), η 

μεταφορά σε χώρο υπόδειξης της επίβλεψης ή προς απόρριψη και η αποκατάσταση των δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης με τα απαραίτητα μικροϋλικά. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,42 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : Β14 

  

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

διαμέτρου Φ 40 mm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

60 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

(1 m) 

Ν8042.1.  2  Διαμέτρου   40     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,18 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : Β15 

  

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

διαμέτρου Φ 50 mm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

60 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

(1 m) 

Ν8042.1.  3  Διαμέτρου   50     mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,81 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : Β16 

  

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

διαμέτρου Φ 75 mm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

60 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

(1 m) 

Ν8042.1.  5  Διαμέτρου   75     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,84 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β17 

  

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

διαμέτρου Φ 100 mm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

60 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

(1 m) 

Ν8042.1.  7  Διαμέτρου   100    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,72 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : Β18 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου µε τετράγωνη χρωμέ σχάρα, µε τα µικροϋλικά συγκόλησης, 

σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 

δοκιµών. 

(1 τεμ) 

Ν8046.  1   με έξοδο διαμέτρου   50      cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,30 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : Β19 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8130 Κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,37 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά 
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A.T. : Β20 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από PVC, βιδωτό, διαμέτρου 100 mm, πλήρες, με το ειδικό 

τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, με τα μικροϋλικά και την εργασία 

για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,46 

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : Β21 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή 

σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm 

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και 

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού 

τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά 

διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

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

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 

(1 τεμ) 

8066. 1.  4  Διαστάσεων  30cm X 40cm    και βάθος  έως 0,50            m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 127,07 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και επτά λεπτά 

A.T. : Β22 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως) 

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): 98,72 

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : Β23 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, 

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 164,74 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : Β24 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.5 Σιφώνι νιπτήρα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  ορειχάλκινο,  επιχρωμιωμένο  με τάπα γιά εύκολο 

καθαρισμό  του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,71 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : Β25 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8165.2.3 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm  πλήρης με βαλβίδα 

(στραγγιστήρα),  πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και 

λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

γιά λειτουργία 

(1 τεμ) 

8165.λ2     δύο σκαφών 

8165.2.3   Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 20           cm, μήκους  1,80   m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 301,78 

(Ολογράφως) : τριακόσια ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Β26 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

8169.  1   πορσελάνης                  0 

8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,05 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά 

A.T. : Β27 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

8179.   2   χρώματος λευκού 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Β28 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8320.1 Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται: η λεκάνη 

ΑμεΑ πλήρης, με τη σύνδεσή της προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και 

τεμαχίου εύκαμπτου σωλήνα με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό 

κάθισμα και την χαρτοθήκη, ο νιπτήρας ΑμεΑ πλήρης (με στήριγμα, σιφώνι), η μπαταρία νιπτήρα 
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ΑμεΑ, ο καθρέπτης ΑμεΑ ανακλινόμενος, η μπάρα τοίχου ΑμεΑ ανακλινόμενη, με τα υλικά και 

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης και την εργασία 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.045,26 

(Ολογράφως) : χίλια σαράντα πέντε και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : Β29 

  

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. : Β30 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8201.3.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγειρόμενος οροφής γομώσεως 12 kg 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  αυτοδιεγειρόμενος οροφής, πλήρης  με  το 

αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς  του  από την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη 

(1 τεμ) 

Ν8201.3.   3  Γομώσεως  12   kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,02 

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και δύο λεπτά 

A.T. : Β31 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.4.1 Πυροσβεστήρας Wet Chemical, φορητός γομώσεως 2 l 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας Wet Chemical, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 

τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

8201.4.   1  Γομώσεως  2     L 

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,71 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : Β32 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8210 Ρυθμιζόμενη βάση πυροσβεστήρων οροφής 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Βάση ρυθμιζόμενου μήκους (από 80 έως 150 εκ.) για τοποθέτηση πυροσβεστήρων οροφής 

στο επιθυμητό ύψος, με βίδα και παξιμάδι για τη στερέωση του πυροσβεστήρα επί 

τόπου  με  την  εργασία  συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 
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A.T. : Β33 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8212.1 Αναγόμωση πυροσβεστήρα 6 kg σκόνης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Αναγόμωση πυροσβεστήρα 6 kg, ξηράς σκόνης, ABC 40%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(ΚΥΑ 618/43/05/20.01.2005, ΚΥΑ17230/671/01.09.2005), δηλαδή συλλογή, μεταφορά, έλεγχος, 

αναγόμωση και επανατοποθέτηση. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,17 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : Β34 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.1.1 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, συμβατικός, με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης 

γραμμής, με δύο κυκλώματα εξόδου, επιπλέον εξόδους alarm, fault, γενικό, με 

ενδεικτικά led (alarm-fault μπαταρίας-ζωνών), το τροφοδοτικό και τις μπαταρίες 

12V κλειστού τύπου, αυτονομίας τουλάχιστον 30h, κατασκευασμένος σύμφωνα με ΕΝ 

54-2, ΕΝ 54-4δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των εισερχομένων και 

εξερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε 

λειτουργία. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδιο αντιστοίχισης ζωνών. 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 379,97 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα εννέα και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Β35 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8809.1 Κομβίο πυρανίχνευσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κομβίο (μπουτόν) πυρανίχνευσης χειροκίνητου συναγερμού (ηλεκτρικός αγγελτήρας 

πυρκαγιάς), συμβατικού τύπου, με επαναφορά, κόκκινου χρώματος, κατασκευασμένο 

κατά ΕΝ 54-11, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,47 

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : Β36 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.2 Ανιχνευτής καπνού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής καπνού οπτικός, συμβατικού τύπου, με ενδεικτικό led λειτουργίας, κατά 

ΕΝ 54-7, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,37 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : Β37 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής καπνού θερμοδιαφορικός, συμβατικού τύπου, με ενδεικτικό led, 

κατασκευασμένος σύμφωνα με ΕΝ 54-5, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και 

στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης 
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και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,37 

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : Β38 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8207.1.1 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης (φαροσειρήνα), κατασκευασμένος σύμφωνα με 

ΕΝ 54-3, ΕΝ 54-23, κόκκινου χρώματος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,67 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : Β39 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

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

τύπου ΝΗΧΗ FE 180/E30, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή 

σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου 

και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 

τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της 

εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης. 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,22 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : Β42 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.7.2 Φωτιστικό ασφαλείας 3h 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ασφαλείας τεχνολογίας LED, με αυτοκόλλητο σήμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 κτλ), ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών, μπαταρίας Ni-Cd, συνεχούς και 

μη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία 100lm, με ενδεικτικά led 

φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (test button), μόνιμα τροφοδοτούμενο από το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,72 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : Β43 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8213.1 Πινακίδα σήμανσης PVC 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

μεταφορά και τοποθέτηση. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,53 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τρία λεπτά 
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A.T. : Β44 

  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστική φωλιά μικρή (ερμάριο) επίτοιχη ή χωνευτή, μεταλλικής κατασκευής, 

κόκκινου χρώματος με ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15-Φ19mm μήκους 20 μέτρων, με 

ρυθμιζόμενο ακροφύσιο δεμένο με σφικτήρα επί του σωλήνα, με γάντζο για την 

κρέμαση του σωλήνα, ρακόρ σύνδεσης με τη βρύση και σφικτήρες, πλήρης δηλαδή 

υλικά, μικροϋλικά, επί τόπου με την εργασία συναρμολόγησης, βαφής με ερυθρό 

χρώμα, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,07 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και επτά λεπτά 

A.T. : Β45 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8115.1 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Κρουνός  ορειχάλκινος   κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με 

τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8115.   1 Διαμέτρου  1/2     ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,41 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : Β46 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8438.1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικού σώµατος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων (τύπου ΑΚΑΝ ή πάνελ) ανεξαρτήτως 

θερµαντικής ικανότητας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η 

µεταφορά του θερµαντικού σώµατος προσωρινά σε αποθηκευτικό χώρο, η επανατοποθέτησή 

του στη νέα του θέση µε όλα τα υλικά εκτός του σωλήνα (περιλαμβάνεται η υδραυλική 

του σύνδεση) και η παράδοσή του σε κανονική λειτουργία, δηλαδή στηρίγµατα τοίχου 

ή δαπέδου και µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,42 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : Β47 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8435.3.4 Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα τύπου 33 αξονικού ύψους 600 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα τύπου 33 αξονικού ύψους 600 mm, πλήρως εγκατεστημένα, 

δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

εγκαταστάσεως και δοκιμών. 

(1m αξονικού μήκους) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 272,00 

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα δύο 

A.T. : Β48 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8435.2.5 Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα τύπου 22 αξονικού ύψους 900 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα τύπου 22 αξονικού ύψους 600 mm, πλήρως εγκατεστημένα, 

δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

εγκαταστάσεως και δοκιμών. 
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(1m αξονικού μήκους) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 262,60 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και εξήντα λεπτά 

A.T. : Β49 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8445.1.1 Βαλβίδα θερμαντικού σώματος γωνιακή ή ευθύγραμμη ρυθμιστική 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

 

Βαλβίδα θερμαντικού σώματος γωνιακή ή ευθύγραμμη ρυθμιστική πλήρως τοποθετημένη. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,37 

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : Β50 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040.6.1 Σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 18mm σε σπιράλ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

τοποθετημένος πλήρως χωνευτά ή εξωτερικά σε οιαδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων 

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

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,26 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : Β51 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8438.4 Αποξήλωση, επανατοποθέτηση και συντήρηση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Αποξήλωση, επανατοποθέτηση και συντήρηση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου έως 24.000Btu. 

Περιλαμβάνονται: 

Απεγκατάσταση με προσοχή κλιματιστικού (εσωτερική-εξωτερική μονάδα και σωληνώσεις- 

καλωδιώσεις) από τον παλιό χώρο και μεταφορά-εγκατάσταση στον νέο χώρο. 

Αποκατάσταση των παλαιών οπών (στοκάρισμα). 

Δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Γενικό service κλιματιστικού που περιλαμβάνει αναλυτικά: 

Καθαρισμό των στοιχείων των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων με εγκεκριμένο 

αντιμικροβιακό χημικό φάρμακο. 

Καθαρισμό των αποχετεύσεων του κλιματιστικού. 

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού. 

Καθαρισμό της φτερωτής. 

Καθαρισμό των εδράνων των ανεμιστήρων. 

Σύσφιξη παροχικών καλωδίων καθώς και των καλωδίων εντολών. 

Έλεγχο προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή. 

Καθαρισμό  φίλτρων αέρα και περσίδων. 

Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας του κλιματιστικού. 

Συμπλήρωμα με ψυκτικό υγρό της μονάδας έως 100gr. 

Αποξήλωση, επανατοποθέτηση και συντήρηση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου, δηλαδή υλικά 

και µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους απεγκατάστασης, μεταφοράς, εγκατάστασης, 

συντήρησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 293,68 

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Β52 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 
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Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

8732.  1   ευθύς 

8732. 1. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : Β53 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

8732.  1   ευθύς 

8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,98 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Β54 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου ευθύγραμμος άκαμπτος ενδ. 
τύπου KOUVIDIS CONDUR 16mm 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

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

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

σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά υλικά και μικρουλικά συνδέσεως 

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

(1 m) 

Ν8733.  1   ευθύγραμμος άκαμπτος 

Ν8733. 1. 1  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,19 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : Β55 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

(1 τεμ) 

8735.  2   Πλαστικό 

0 

8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm 

0 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,89 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : Β56 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 
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συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

(1 τεμ) 

8735.  2   Πλαστικό 

0 

8735. 2.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm 

0 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,76 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : Β57 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766.  2   διπολικό 

8766. 2.  1  Διατομής:  2 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,12 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά 

A.T. : Β58 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766.  3   τριπολικό 

8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : Β59 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766.  3   τριπολικό 

8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : Β60 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766.  3   τριπολικό 

8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,74 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β61 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766.  3   τριπολικό 

8766. 3.  4  Διατομής:  3 Χ 6   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20 

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά 

A.T. : Β62 

  

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

μονοπολικός 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

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

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8801.  1  Εντάσεως 10 Α 

8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,06 

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : Β63 

  

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

αλλέ ρετούρ 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

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

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8801.  1  Εντάσεως 10 Α 

8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β64 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8826.  3   SCHUKO                 0 

8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,04 

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β65 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8827.2 Ρευματοδότης schuko στεγανός 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  schuko στεγανός, ΙΡ 54, 16Α, πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου 

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,37 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : Β66 

  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αυτόματος διακόπτης διαρροής 30 mA πινάκων (ραγοδιακόπτης) τύπου Α δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

Ν8880.  1   2 πόλων 

Ν8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,83 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : Β67 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός εντάσεως 10 Α 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 

(1 τεμ) 

8915.  1   μονοπολικός 

8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07 

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά 
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A.T. : Β68 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός εντάσεως 16 Α 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-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) 

8915.  1   μονοπολικός 

8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04 

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β69 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός εντάσεως 20 Α 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-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) 

8915.  1   μονοπολικός 

8915. 1.  4  Εντάσεως  20 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04 

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : Β70 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός εντάσεως 25 Α 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-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) 

8915.  1   μονοπολικός 

8915. 1.  5  Εντάσεως  25 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,03 

(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά 

A.T. : Β71 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9413.1 Εκτοποθέτηση εντοιχισμένου ηλεκτρικού πίνακα και τοποθέτηση του σε νέα θέση 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Εκτοποθέτηση εντοιχισμένου ηλεκτρικού πίνακα και τοποθέτηση του σε νέα θέση, δηλαδή 

εργασία για την εκτοποθέτηση ενός εντοιχισμένου ηλεκτρικού πίνακα, διευθέτηση-αλλαγή 

όδευσης των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών, τοποθέτηση του πίνακα σε νέα θέση 

υπόδειξης της επίβλεψης, 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. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά. 

(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 293,68 

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Β72 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8193.8 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικού σώματος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Αποξήλωση με προσοχή φωτιστικού σώματος οποοιουδήποτε τύπου, ισχύος και διαστάσεων, 

αποκατάσταση της παλαιάς θέσης και επανατοποθέτησή του σε θέση υπόδειξης της επίβλεψης, 

για την πλήρη λειτουργία του φωτιστικού σώματος. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : Β73 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.3.3 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και 
RASTER, οροφής ή αναρτημένο 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή 

ψευδοροφής, με περσίδα και ανταυγαστήρες παραβολικούς ή με επικάλυψη με 

πολυεστερικό φίλμ για εξοικονόμηση ενέργειας, λευκούς προστασίας IP 20, επίμηκες 

ή τετράγωνο διαστάσεων 600 x 600mm, για τέσσερις λυχνίες των 18W. Με ενσωματωμένα 

τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 123,43 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : Β74 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.5.3 Φωτιστικό σώμα led στεγανό, επίμηκες, 33W, 3.600lm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα led στεγανό, επίμηκες, 33W, 3.600lm, 4000Κ, 1200mm, IP 65, IK 08, με 3 

χρόνια εγγύηση κατασκευαστή, ενδ. τύπου WT055C LED36S/840 PSU L1200 ή ισοδύναμο. 

Φωτιστικό σώμα led στεγανό, επίμηκες 33W, 3.600lm, υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,26 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : Β75 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.3.1 Φωτιστικό πλαφονιέρα ΙΡ44 Ε27 1000lm led 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό πλαφονιέρα ΙΡ44 Ε27 1000lm 10W, led, με τον λαμπτήρα, υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,36 

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : Β76 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Γείωση από ηλεκτρόδια Φ14x1500mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Τρίγωνο γειώσεως με ηλεκτρόδια (γειωτής) μήκους 1,5 m, πλευράς 3 m, δηλαδή εκσκαφή 

Σελίδα 55 από 57   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

χάνδακα, τοποθέτηση ηλεκτροδίων St/Cu (πάχος χαλκού 250μm) διαστάσεων Φ14x1500 mm, 

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

χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής ίσης με του ουδετέρου (όχι μικρότερης από 16mm2), 

επανεπίχωση του χάνδακα και κατασκευή τριών φρεατίων επιθεώρησης των ηλεκτροδίων 

20x20cm. Περιλαμβάνονται οι σφιγκτήρες και ο λυόμενος σύνδεσμος για τον έλεγχο της 

γείωσης, οι επικρουστήρες και οι μύτες των ηλεκτροδίων. Στη τιμή περιλαμβάνεται η 

αξία όλων των υλικών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους κατασκευής του τριγώνου 

γειώσεως καθώς και ο έλεγχος-μέτρηση για την επίτευξη της απαιτούμενης αντίστασης 

γείωσης. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 392,90 

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Β77 

  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9355 Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

με σκοπό την εξακρίβωση ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφαλείας της 

εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού 

από οποιαδήποτε αιτία και, εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων 

διορθώσεων. 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών και μετρήσεων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για πρόσωπα, αγαθά και για τις 

εγκατεστημένες συσκευές ή άλλα υλικά. 

Τα αποτελέσματα θα περιγράφονται σε πρωτόκολλα ελέγχου τα οποία θα δίνουν σαφή 

εικόνα της ασφάλειας της εγκατάστασης. Αν η εγκατάσταση δεν κρίνεται ασφαλής, θα 

περιγράφονται οι αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί καθώς και διορθωτικά μέτρα για 

τις αποκλίσεις. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται με διακριβωμένο όργανο μετρήσεων με βάση τις απαιτήσεις 

του Προτύπου. 

Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει: 

 

α) Οπτικό έλεγχο 

β) Δοκιμές και μετρήσεις 

Μετρήσεις, έλεγχος συνέχειας των αγωγών προστασίας 

Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης 

Μετρήσεις διατάξεων διαφορικού ρεύματος 

Μετρήσεις αντίστασης γείωσης και βρόχου σφάλματος 

Δοκιμές ορθής πολικότητας και λειτουργίας 

Δοκιμές διακοπής και απομόνωσης 

γ)Τεκμηρίωση 

Βασικό έντυπο ΥΔΕ 

Μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης 

Μονογραμμικά σχέδια πινάκων 

Πρωτόκολλα ελέγχου 

Έκθεση παράδοσης εγκατάστασης 

(1 τεμ) 
     

Σελίδα 56 από 57   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 645,28 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εξακόσια σαράντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά 

   

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ. 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

 

   

    

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 

Αρχ/των Μηχ/κος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ 

Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κος 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

Πολ/κος Μηχ/κος 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 

  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ 

Ηλεκτ/γος Μηχ/κος 
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