
            
 

 

 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

 

ΠΡΑΞΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΒΑΡΟΥΣΙ) ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

           Αριθμός Μελέτης: 033 / 2021 
 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 
 

 
             

 



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ1:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
(ΒΑΡΟΥΣΙ) & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ 
ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 
Σελίδα 1 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 2 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 3 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 4 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 5 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 6 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 7 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 8 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 9 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 10 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 11 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 12 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 13 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 14 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 15 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 16 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 17 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 18 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

  

Σελίδα 19 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1.01 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
 
Τιμή ανά τόνο (ton). Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.02 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,30 

(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά 

A.T. : 1.03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

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

ΕΥΡΩ : 0,65 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 2,12 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,12 

(Ολογράφως) : δύο και δώδεκα λεπτά 

A.T. : 1.04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
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 
0,30 m, 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 και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη 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) : 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : 1.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης 
των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της 
πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor 
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
 
- η σταλία των μεταφορικών μέσων, 
 
- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό 
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης 
 
 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 7,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      7  x 0,21 =    1,47 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,47 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,47 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 1.06 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,80 

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά 

A.T. : 1.07 
  

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 1.08 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε 
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 1.09 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 
 
0 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 1.10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 1.11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή 
αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 1.12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 1.13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 1.14 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 1.15 
  

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) : 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 
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A.T. : 1.16 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 1.17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την 
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 1.18 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 1.19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
 

   

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". 
 
 
Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση 
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ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά 
κρουστικά και διατρητικά εργαλεία). 
 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη 
του Εργου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 1.20 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 1.21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των 
ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση 
των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 1.22 
  

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. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 1.23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
 
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,30 

(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά 

A.T. : 1.24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με 
τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των 
υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την 
μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : 1.25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 1.26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 
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Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή 
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και 
τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 
 
 
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές 
εντός κατοικημένων περιοχών. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 1.27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304 

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα 
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδες ή 
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με 
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 1.28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, 
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της 
καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 
 
Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m). Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 1.29 
  

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) : 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : 1.30 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
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αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το 
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 
φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.31 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν8 Καθαίρεση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΗΛΜ 41 
70% ΗΛΜ 8 

Αποξήλωση - καθαίρεση, με ή χωρίς προσοχή παντός τύπου υφιστάμενων ηλεκτρολογικών και 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου της αποκομιδής, συσσώρευσης, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς αυτών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00 

(Ολογράφως) : χίλια 

A.T. : 1.32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο 
όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση 
δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 
 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη των μικροϋλικών, 
 
- η φθορά της ξυλείας, 
 
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
 
- η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν 
γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 
 
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό 
κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 
 
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) 
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 1.33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01 Αποξήλωση ειδών υγιεινής μπάνιου και ερμαρίων κουζίνας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

[Αποξήλωση - καθαίρεση, με ή χωρίς προσοχή παντός τύπου υφιστάμενων υγιεινής 
μπάνιου και ερμαρίων κουζίνας  , συμπεριλαμβανομένου της αποκομιδής, συσσώρευσης 
, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς αυτών.  ] 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 1.34 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.52.01 Αποξήλωση υδρορροής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

[Αποξήλωση οριζοντιών και κατακορύφων υδρορροών στις προσόψεις του κτιρίου. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης , η αποκομιδή , η φόρτωση και η 
μεταφορά των προιόντων στους χώρους ΑΕΚΚ  ] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 2.01 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 2.02 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
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. 
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βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

A.T. : 2.03 
  

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 
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 

Σελίδα 32 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

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) : 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2.04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 2.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 
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A.T. : 2.06 
  

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: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2.07 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,40 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 2.08 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 
υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 2.09 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου. 
 
 
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

A.T. : 2.10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν32.01.05 Εφαρμογή τριμερούς ενέματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε λευκό τσιμέντο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

Εφαρμογή τριμερούς ενέματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε τσιμέντο σε οποιοδήποτε στοιχείο 
(λιθοδομές γενικά, λίθινες θεμελιώσεις κ.λπ.) σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος αλλά από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι ύψους 7 μέτρων. Σύνθεση ενέματος με αναλογίες 20% λευκό τσιμέντο Portland Δανίας, 
30% υδράσβεστο και 50% φυσική ποζολάνη, σύνθεση στην οποία θα προστεθεί 1,0 μέρος ρευστοποιητή 
και 80,0 μέρη νερού. Το ένεμα θα έχει κατά περίπτωση κατάλληλα χαρακτηριστικά ρευστότητας και 
διεισδυτικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρωση, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, των κενών 
λιθοδομής η οποία έχει πάχος μικρότερο του 1,20 μέτρων και παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό ρωγμών 
ή κενών ποικίλων διαστάσεων. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα τεχνικά δελτία προδιαγραφών ως προς τα φυσικά, χημικά και μηχανικά τους 
χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή των ενεμάτων θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές που θα υποδείξει ο 
Επιβλέπων Μηχανικός με ελεγχόμενη χαμηλή πίεση που δεν θα υπερβαίνει τα 1,50 bar, μέσω διαφανών 
σωληνίσκων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν διατεταγμένοι κατά τις υποδείξεις του Επιβλέποντος 
Μηχανικού, σε βάθος έως 40 εκατοστών και μετά από ιδιαίτερα επιμελή και σε βάθος καθαρισμό από 
σαθρά υλικά, έκπλυση και σφράγιση των αρμών σε βάθος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από την επιφάνεια 
της λιθοδομής. Η σύνθεση και η μέθοδος εφαρμογής του ενέματος, ο αναγκαίος εξοπλισμός για την 
διενέργεια των ενέσεων και οι απαραίτητες προεργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και τις 
οδηγίες του Επιβλέποντος Μηχανικού. Στην σύνθεση που περιγράφεται είναι δυνατόν να υπάρξουν 
μικροαλλαγές επιβεβλημένες από τις πραγματικές συνθήκες του έργου, μετά από απόφαση της 
Υπηρεσίας και χωρίς αυτές να αλλάζουν την τιμή του τελικού προϊόντος. Η τιμή περιλαμβάνει 
αναμικτήρα υψηλού στροβιλώδους (κατ' ελάχιστο 2.000,00 στροφές ανά λεπτό), κάδο με συνεχή 
ανάδευση συντηρήσεως ενέματος, αντλία τσιμεντενέσεων χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη κατά περίπτωση 
και κατά την κρίση του Επιβλέποντος Μηχανικού, με αυτόματη καταγραφή πιέσεων και ποσοτήτων, με 
δυνατότητα ρύθμισης της πιέσεως, δαπάνες μεταφοράς, λειτουργίας, συντηρήσεως των ανταλλακτικών 
και των εξαρτημάτων τους, κάθε υλικό, ανεξάρτητα από τις προκύπτουσες κατά περίπτωση 
τροποποιήσεις των επιμέρους αναλογιών  καθώς και κάθε εργασία καθαρισμού, σφράγισης, διαβροχής 
και έγχυσης του ενέματος. Η τιμή περιλαμβάνει επίσης την δαπάνη των δειγματοληπτικών 
πυρηνοληψιών, κατά την διάρκεια των εργασιών εφαρμογής του ενέματος καθώς και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου, για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής (έως 5 δείγματα 
ανά 20.000,00 lt). Στην τιμή τέλος περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των εμφανών επιφανειών της 
λιθοδομής από πιθανές εκχυλίσεις ενέματος, ο οποίος θα διενεργείται άμεσα και με τον πλέον 
δόκιμο τρόπο ώστε να μην αλλοιωθούν οι όψεις των λιθοδομών καθώς και τα απαραίτητα ικριώματα 
ικριώματα για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά λίτρο εγκατεστημένου μίγματος 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 2.11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν42.51 Λίθινο κλειδί συρραφής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4251 

Λίθινο κλειδί για τη συρραφή ρωγμών ή αρμών επαφής όψεως λιθοδομών, καθώς και για τη σύνδεση των 
παρειών της λιθοδομής από υγιείς, επιμήκεις ή άλλους λαξευτούς κατά προτίμηση λίθους, όμοιο ως 
προς τα φυσικοχημικά και μηχανικά του χαρακτηριστικά με αυτά των υφιστάμενων δόμων. Το μήκος του 
θα είναι 35,0 εκατοστά κατ' ελάχιστο, ενώ το κλειδί θα τοποθετηθεί σε θέση η οποία θα υποδειχθεί 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αφαίρεση του απαραίτητου αριθμού λίθων 
για την δημιουργία των φωλιών στις απαραίτητες διαστάσεις, η έκπλυση με νερό των φωλιών και το 
χτίσιμο του λίθινου κλειδιού με κονίαμα σταθερού όγκου τύπου EMACO, καθώς και τα αναγκαία 
ικριώματα για την κατασκευή της εργασίας. Ο λίθος που χρησιμοποιείται για τη συρραφή πρέπει να 
είναι ικανοποιητικής εφελκυστικής αντοχής και χωρίς ρηγματώσεις, η δε εργασία διαμόρφωσης και 
λάξευσής του περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου. 
 
Τιμή ανά τεμαχιο 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 
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A.T. : 2.12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν43.01.03 Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 

Τοπικές επισκευές προς αποφυγή κινδύνου κατάρρευσης παρειάς λιθοδομής, σε οποιοδήποτε ύψος με 
χρήση κονίαματος αερικής ασβέστου με χαμηλή περιεκτικότητα σε λευκό τσιμέντο (έως 10%), σύμφωνα 
με τη μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η τοπική αποξήλωση όλων των 
ετοιμόρροπων λίθων και χαλαρών κονιαμάτων με προσοχή, η έκπλυση με νερό υπό ελεγχόμενη πίεση ή η 
επαρκής διαβροχή κατά περίπτωση, η αναδόμηση με τη χρήση αργών λίθων ή γωνιαίων λίθων ή άλλων 
λαξευτών ή ημιλάξευτων λίθων, ή οπτοπλίνθων ή κεράμων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, με την 
απαιτούμενη μεταφορά και ανύψωση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι της ανώτερης στάθμης της 
τοιχοποιίας, το τσιβίκωμα το οποίο θα γίνει με λίθινες ή πλίνθινες σφήνες, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Στις απαραίτητες θέσεις, θα τοποθετηθούν, για την καλύτερη 
συρραφή της λιθοδομής, λίθοι κατάλληλων διαστάσεων, είτε εγκάρσια, είτε παράλληλα με την 
επιφάνεια του τοίχου. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους εργασίες, προεργασίες, υλικά και 
πιθανές τοπικές υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις που θα χρειαστούν πέρα από αυτές που 
θαχρησιμοποιηθούν για το έργο συνολικά καθώς και τα αναγκαία ικριώματα για την κατασκευή της 
εργασίας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 2.13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.05.2 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (πάχους 5 εκ) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

[Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος, πάχους μανδύα 5 εκ, και σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, εκτοξευόμενο με την διαδικασία κατασκευής της "ξηράς 
αναμείξεως και μεταφοράς" του μείγματος με προσθήκη νερού στο ακροφύσιο. Πριν 
από την έναρξη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατασκευάζονται "οδηγοί" 
ώστε να είναι εξασφαλισμένη η επίτευξη του προδιαγεγραμμένου πάχους του μανδύα. 
Ως αδρανές χρησιμοποιείται άμμος κονιοδεμάτων και θραυστό υλικό λατομείου 
κατάλληλης διαμέτρου κόκκου. Ποιότητα σκυροδέματος C20/25 , κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 14-02-09-02. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη: α) Καθαρισμός της επιφάνειας εκτόξευσης. 
β) Πλύσιμο της επιφάνειας με άφθονο νερό υπό χαμηλή πίεση και διαβροχή της 
μέχρι την εκτόξευση. γ) Συντήρηση - διαβροχή του μανδύα τουλάχιστον επί 
δεκαήμερο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
δ) Ο απαιτούμενος ξυλότυπος και ικριώματα εργασίας κινητά ή σταθερά. 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται ανηγμένη η αξία της ειδικής 
διαμόρφωσης του μανδύα στην άνω απόληξη της στέγης, καθώς η προσωρινή 
υποστύλωση των πρεκιών-ανωφλίων με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να 
διατηρηθεί η υφιστάμενη γεωμετρία των πρεκιών-ανωφλίων, μέχρι την παραλαβή των 
απαιτούμενων αντοχών από το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, 
ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και εργασία πλήρους κατασκευής του μανδύα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκροξευόμενου σκυροδέματος πάχους 5 εκ. 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 2.14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.91 Γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο τραπεζοειδούς σχήματος  για την κατασκευή σύμμικτων 
πλακών πάχους 0,75mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

[Γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς σχήματος  για την κατασκευή σύμμικτων 
πλακών μεγάλων ανοιγμάτων πάχους 0,75mm. Το άνω πέλμα του χαλυβδόφυλλου θα είναι 
ενισχυμένο έναντι τοπικού λυγισμού με μια ενδιάμεση ενίσχυση στο μέσο του. Στον 
κορμό θα υπάρχουν ειδικές νευρώσεις (εντυπώματα), τα οποία προσδίδουν την 
επιπλέον συνάφεια μεταξύ χαλυβδόφυλλου και σκυροδέματος. Ο χάλυβας θα είναι 
γαλβανισμένος , υψηλής ποιότητας S320GD σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. 
Τα χαλυβδόφυλλα εδράζονται επί μεταλλικού σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με 
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τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης (υλικά και εργασία). Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και  τοποθέτηση των φύλλων επί του μεταλλικού 
σκελετού, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας . 
Πλήρως περαιωμένη εργασία (προμήθεια , μικρουλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : 3.01 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.4 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθο από πετρα δεματίου πάχους 7εκ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 

[Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πέτρα Δεματίου(ψαμμιτη) διαστάσεων 
10x10x7cm, χρώματικής αποχρωσης πράσινου ή γκρι,που θα ανήκει στην κατηγορία 
πετρωματος βιοκαλκερενίτης,αποτελούμενος από ασβεστίτη σε ποσοστό >94%, από 
χαλαζια 2-3% και από φυλλαρια μοσχοβίτη,χλωρίτη και κόκκους σιδηροπυρίτη και 
οξειδίων-υδροξειδίων του σιδήρου.Η αντοχή του σε μονοαξονική θλίψη δεν θα πρέπει 
να ειναι μικρότερη από 155 ΜPa και η αντοχή του σε κάμψη μικρότερη από 21ΜPa. 
Η τελική του επιφάνεια θα ειναι αναγλυφη, επεξεργασμένη με βούρτσα και φλόγιστρο, 
προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή αντιολισθηρότητα. 
Ο κυβόλιθος θα επιστρωθεί σε υποδομή από ελαφρός οπλισμένο σκυρόδεμα  με την 
συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή 
άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου συμφωνα με την μελέτη και 
τις υποδίξεις της Υπηρεσίας.Κατά την κατασκευή δεν θα υπάρχει διάκενο μεταξύ των 
κυβολίθων.Τα διάκενα θα γεμίζουν με λεπτόκοκκη άμμο. 
Η τιμή περιλαμβάνει πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Συμπεριλαμβάνεται η αξία (εργασία και υλικά ) του τσιμεντοκονιάματος ή της άμμου. 
Δεν δεν περιλαμβάνεται το κόστος της οποιαδήποτε υπόβασης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 3.02 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.5 Επιστρωση δαπέδου με κυβόλιθο από πέτρα Δεματίου διαστασεων 20*9 εκ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 

[Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πέτρα Δεματίου(ψαμμιτη) διαστάσεων 
20x9x7cm, χρώματικής αποχρωσης πράσινου ή γκρι,που θα ανήκει στην κατηγορία 
πετρωματος βιοκαλκερενίτης,αποτελούμενος από ασβεστίτη σε ποσοστό >94%, από 
χαλαζια 2-3% και από φυλλαρια μοσχοβίτη,χλωρίτη και κόκκους σιδηροπυρίτη και 
οξειδίων-υδροξειδίων του σιδήρου.Η αντοχή του σε μονοαξονική θλίψη δεν θα πρέπει 
να ειναι μικρότερη από 155 ΜPa και η αντοχή του σε κάμψη μικρότερη από 21ΜPa. 
Η τελική του επιφάνεια θα ειναι αναγλυφη, επεξεργασμένη με βούρτσα και φλόγιστρο, 
προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή αντιολισθηρότητα. 
Ο κυβόλιθος θα επιστρωθεί σε υποδομή από ελαφρός οπλισμένο σκυρόδεμα  με την 
συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή 
άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.Κατά την κατασκευή δεν 
θα υπάρχει διάκενο μεταξύ των κυβολίθων.Τα διάκενα θα γεμίζουν με λεπτόκοκκη άμμο. 
Η τιμή περιλαμβάνει πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Συμπεριλαμβάνεται η αξία (εργασία και υλικά ) του τσιμεντοκονιάματος ή της άμμου. 
Δεν δεν περιλαμβάνεται το κόστος της οποιαδήποτε υπόβασης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 
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A.T. : 3.03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς 
μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου 
 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 3.04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\74.95.05 Ταινίες επιστρώσεων από χτενιστό μαρμαρο Αλιβερίου πάχους 10εκ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7499 

[Ταινίες επιστρώσεων από λευκό χτενιστό μάρμαρο Αλιβερίου πλάτους έως 10 cm και 
πάχους 10εκ. , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των λευκών ταινιών χτενιστού μαρμάρου 
Αλιβερίου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης και επεξεργασίας, καθαρισμού, 
τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των ταινιών, 
λειότριψης και επεξεργασίας με κατάλληλο χτένι,στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού ] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 3.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm, 
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή 
στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης 
επί εδάφους η απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με 
ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 3.06 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.11.01 Επίστρωση με πλίνθους  με χρησιμοποίηση των χρήσιμων πλίνθων της καθαίρεσης 
δαπέδου υπογείου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

[Επιστρώσεις με πλίνθους  με τη χρησιμοποίηση των χρήσιμων πλίνθων της καθαίρεσης 
δαπέδου υπογείου , επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 
150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους" 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 3.07 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.18 Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση με κεραμίδια με αυλακώσεις, επισμαλτωμένα ή επισμαλτωμένα έγχρωμα ρωμαϊκού τύπου, 
πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη 
και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου 
και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και 
προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των 
κορυφοκεράμων. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας: 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : 3.08 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές 
ίνες πολυπροπυλενίου. 
 
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση 
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με 
το υλικό. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 3.09 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα 
και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,00 

(Ολογράφως) : δέκα επτά 

A.T. : 3.10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280 

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες 
και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και 
εργασία πλήρους κατασκευής). 
 
Ζευκτά από ξυλεία πριστή. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 3.11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.43.02 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, 
πλάνισμα, τρίψιμο) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5244 

Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων κάθε είδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριωματα, η εργασία και τα αναλώσιμα. 
 
Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατεργασμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά 

A.T. : 3.12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες 
γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα 
κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : 3.13 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις 
δωμάτων". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 3.14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.01 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 
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Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια 
επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ 
βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα 

A.T. : 3.15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 3.16 
  

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) : 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 3.17 
  

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 
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εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 3.18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.01 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το 
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα 
μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου 
αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η 
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
 
Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 3.19 
  

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) : 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 3.20 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
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συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 3.21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 
cm και πλάτους άνω των 20 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με 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, 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). 
 
Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 
20 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

A.T. : 3.22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο d = 3 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 3.23 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 
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Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις 
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού 
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό. 
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό). 
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση 
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε 
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές 
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές 
υλικό. 
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη 
αυτής με νάϋλον. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 3.24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 3.25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.12.01 Επστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 
0,30*0,30*0,02m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 0,30*0,30*0,02m, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm μεταξύ τους. Θα είναι 
τοποθετημένοι με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3cm επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες 
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών, μικροϋλικών καθώς και οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των και εργαλείων που απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης 
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 
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A.T. : 3.26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.12.02 Επιστρώσεις με  σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 
0,30*0,50*0,02m, 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 0,30*0,50*0,02m, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm μεταξύ τους. Θα είναι 
τοποθετημένοι με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3cm επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες 
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών, μικροϋλικών καθώς και οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των και εργαλείων που απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης 
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

A.T. : 3.27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12.03 Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 
0,30*0,80*0,02m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 

Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ορθογωνισμένες και αδροποιημένες, πλευράς 0,30*0,80*0,02m, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm μεταξύ τους. Θα είναι 
τοποθετημένοι με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3cm επί τόπου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες 
προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών, μικροϋλικών καθώς και οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των και εργαλείων που απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης 
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 3.28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από σχιστόπλακες ορθογωνισμένες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από σχιστόπλακες ορθογωνισμένες διαστάσεων 0,30Χ0,10Χ0,02 μ, με αρμούς 
πάχους 1mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία . 
 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η τελική επάλειψη με πιστοποιημένο διαφανές αστάρι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης 
σε 2 στρώσεις σύμγωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία. 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 3.29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν71.52 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με ασβεστοκονίαμα και λευκό 
τσιμέντο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7152 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, αποτελούμενο από ασβέστη, μαρμαρόσκονη, 
λευκό τσιμέντο και ίνες πολυπροπυλαινίου, κατ΄αναλογια που θα καθοριστεί από την υπηρεσία, ή 
ανάλογης χημικής σύνθεσης με τα υφιστάμενα, αφού προηγηθεί η χημική ανάλυση τους από ειδικό 
εργαστήριο,  στις απαιτούμενες στρώσεις και με την κατάλληλη τεχνοτροπία σύμφωνα με τις 
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υποδείξεις της επίβλεψης σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τη χημική ανάλυση του υφιστάμενου επιχρίσματος με τα υλικά επί 
τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το 
μεταλλικό πλέγμα. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 3.30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών με χρήση πλέγματος οπλισμού επιχρισμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Επένδυση τοίχων ή οροφών με νευρομετάλ προσδενόμενο σε υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκελετό με 
γαλβανισμένο σύρμα ή στερεουμένο με ήλους ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και μικροϋλικά και 
ιικριώματα καθώς και εργασία τοποθέτησης. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 3.31 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : 4.01 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1 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 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,23 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 4.02 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2 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) 
Ν\8042.1.  2  Διαμέτρου   40     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,17 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 4.03 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 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) 
Ν\8042.1.  3  Διαμέτρου   50     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,64 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 4.04 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.5 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) 
Ν\8042.1.  5  Διαμέτρου   75     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,67 

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.05 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.7 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 
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και συνδέσεως. 
(1 m) 
Ν\8042.1.  7  Διαμέτρου   100    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,38 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.06 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
διαμέτρου Φ 125 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,28 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.07 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.2 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 125 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος 
(1 τεμ) 
Ν8045.  2   Διαμέτρου   125    mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 83,20 

(Ολογράφως) : ογδόντα τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 4.08 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1 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) 
Ν\8046.  1   με έξοδο διαμέτρου   50      cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,48 

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.09 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή 
σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm 
δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και 
τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού 
τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά 
διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 
(1 τεμ) 
8066. 1.  3  Διαστάσεων  30cm X 30cm    και βάθος  έως 0,50            m 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,01 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και ένα λεπτό 

A.T. : 4.10 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X 
50cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή 
σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm 
δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και 
τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού 
τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά 
διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 
(1 τεμ) 
8066. 2.  1  Διαστάσεων  40cm X 50cm    και βάθος  από 0,50 έως 1,00   m 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,67 

(Ολογράφως) : τριακόσια και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.11 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8101.1 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 1/2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,55 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4.12 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8127.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής πλαστική Φ125mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Bαλβίδα  αντεπιστροφής από PVC-U Φ125 με μεταλλικό ανοξείδωτο αντεπίστροφο, με ελαστικό 
δακτύλιο, καπάκι ελέγχου και σύστημα ευθύγραμμης τοποθέτησης (αλφάδι) δηλαδή βαλβίδα και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 265,18 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.13 
  

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 
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A.T. : 4.14 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,97 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.15 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) αντιπαγωτικός Φ 1/2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, αντιπαγωτικός, βαρέως τύπου, με τα μικροϋλικά, 
υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
Ν\8138.1    κοινός ορειχάλκινος 
Ν\8138.1.2   Διαμέτρου   1/2         ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,41 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 4.16 
  

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. : 4.17 
  

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. : 4.18 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 265,55 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα πέντε και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4.19 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 4.20 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8165.2.3 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. : 4.21 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,89 

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 4.22 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.3 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8171.   3  Διαστάσεων  15 Χ 15  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,06 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έξι λεπτά 
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A.T. : 4.23 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8174.1   Επιχρωμιωμένο 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,06 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και έξι λεπτά 

A.T. : 4.24 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8178.  1   επιχρωμιωμένη 
8178. 1.  2    με καπάκι 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,26 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 4.25 
  

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. : 4.26 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8217.7.1 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων παροχής 15 m3/h 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων από αποχετεύσεις, ισχύος 1.1Kw, παροχής 15m3/h 
με σωλήνωση καταθλίψεως & την διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη & κατάδυση για μανομετρ. 
ύψος 8,2m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, 
κοπτήρας υψηλής ταχύτητας δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση δίκτυο και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 520,26 

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 4.27 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8219.1.1 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα όμβριων υδάτων, 6.5m3/h 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα όμβριων υδάτων, 6.5m3/h, ισχύος 1,0kW, με την σωλήνωση 
καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως πρός την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό 
ύψος 10m πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση πρός δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό 
δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 490,26 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 4.28 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8303.3.1 Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΗΛΜ 13 
40% ΗΛΜ 14 
30% ΗΛΜ 15 

Εγκατάσταση WC ΑμεΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται: η λεκάνη 
ΑμεΑ με το δοχείο πλύσεως, 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 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) : 1.496,97 

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια ενενήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.29 
  

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. : 4.30 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
Ν\8202.3    Γομώσεως  5  kg 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,69 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 4.31 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.2 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) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,07 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 4.32 
  

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) : 89,21 

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 4.33 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8213.8.1 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) : 8,53 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 4.34 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8214.1.1 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) : 99,37 

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.35 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.2.1 Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 43 

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) : 8,05 

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά 

A.T. : 4.36 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8809.1 Κομβίο πυρανίχνευσης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,97 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.37 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.5.1.1 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) : 495,99 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 4.38 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.7.2 Φωτιστικό ασφαλείας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό ασφαλείας τεχνολογίας LED, με αυτοκόλλητο σήμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 κτλ), ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών, μπαταρίας Ni-Cd, συνεχούς και 
μη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία 100lm, με ενδεικτικά led 
φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (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) : 78,12 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και δώδεκα λεπτά 

A.T. : 4.39 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.5.2 Ταχυθερμαντήρας ισχύος 7,5kW 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Ταχυθερμαντήρας ισχύος 7,50kW, 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) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,92 

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 4.40 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8527.3 Διακλαδωτήρας-εξαρτήματα (joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις του συστήματος 
κλιματισμού VRV 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Διακλαδωτήρας(joint) για τις ψυκτικές σωληνώσεις του συστήματος κλιματισμού VRV, πλήρες, 
με τα ειδικά θερμομονωτικά κοχύλια, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένη, δηλαδή 
προμήθεια, εργασία εγκατάστασης, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 366,78 

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.41 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8528.3 Ψυκτικές σωληνώσεις και καλωδίωση επικοινωνίας συστήματος κλιματισμού VRV 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Ψυκτικές σωληνώσει με μόνωση, καλωδίωση επικοινωνίας συστήματος κλιματισμού VRV, καθώς 
και αποχέτευση συμπυκνωμάτων όλων των εσωτερικών μονάδων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, 
συνδεδεμένη, δηλαδή προμήθεια, εργασία εγκατάστασης, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία. Τιμή ανά μέτρο κοινής όδευσης όλων των κυκλωμάτων (ψυκτικό, ηλεκτρικό, 
αποχέτευσης). 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,71 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 4.42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.1.1 Εσωτερική μονάδα κλιματισμού, VRV, οροφής, R32, ονομαστικής απόδοσης 3,5kW σε ψύξη 
και 4,0kW σε θέρμανση 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Εσωτερική μονάδα κλιματισμού, VRV, ψυκτικού μέσου R32, ονομαστικής απόδοσης 3,5kW σε ψύξη 
και 4kW σε θέρμανση, για τοποθέτηση στην οροφή, με λειτουργία για ισχυρή ροή θερμού αέρα 
στο επίπεδο της οροφής , πλήρης, με χειριστήριο ελέγχου, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, 
συνδεδεμένη με όλα τα δίκτυα(ψυκτικά, ισχυρά ρεύματα, επικοινωνίας), με το ψυκτικό μέσο, 
δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
Ενδ. τύπος ή ισοδύναμος: toyotomi COMPACT MULR32-12FWCA(P)/SL 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.591,78 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.43 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.1.1 Εξωτερική μονάδα κλιματισμού, VRV, ψυκτικού μέσου R32, ονομαστικής απόδοσης 12kW 
σε ψύξη και 13kW σε θέρμανση 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Σύστημα Εξωτερικής  μονάδας κλιματισμού (αντλία θερμότητας), VRV, συνολικής ονομαστικής 
απόδοσης  12,00kW σε ψύξη και 13,00kW σε θέρμανση, αποτελούμενο από 1 αυτόνομη μονάδα 
κλιματισμού. Πλήρως εγκατεστημένο με την ανάλογη βάση έδρασης από σκυρόδεμα, με όλα τα 
απαραίτητα μικροϋλικά, συνδεδεμένο με όλα τα δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρά ρεύματα, επικοινωνίας), 
και το ψυκτικό μέσο, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
Ενδ. τύπος ή ισοδύναμος: toyotomi MFMR32-42INV-5. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11.587,36 

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 4.44 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.3.1 Eξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομή (in line), 180m3/h 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Eξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομών (in line), Φ 100mm, 180m3/h, αθόρυβος (24dB), 
με  στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων, που συνοδεύεται από τις βοηθητικές 
του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες κλπ), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 147,89 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά 

     

Σελίδα 57 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

A.T. : 4.45 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8560.2.1 Σύστημα εξαερισμού-αερισμού-ανάκτησης θερμότητας 680 m3/h 
  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 

Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού–αερισμού-ανάκτησης θερμότητας  παροχής από 490-680 m3/h όπως 
περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 
 
Μονάδα Μηχανικού Αερισμού με Ανάκτηση θερμότητας Θα καλύπτει εφαρμογές αυτόνομων ολοκληρωμένων 
συστημάτων με απαιτήσεις αερισμού-προθέρμανσης/κλιματισμού-επεξεργασίας αέρα μέσω ανάκτησης 
θερμότητας. Θα λειτοΥργεί παράλληλα αλλά και αυτόνομα από τον κεντρικό κλιματισμό. Θα διαθέτει 
πλήρη αυτόνομη λειτουργία με δικό του κέντρο έλεγχου. Θα είναι κατάλληλη για εφαρμογές αερισμού– 
προθέρμανσης-προκλιματισμού-ανάκτησης ενέργειας σε αυτόνομα κτίρια. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου 
της λειτουργίας μέσω αισθητήρων ποιότητας αέρα πίεσης, θερμοκρασίας. Θα διαθέτει προ- 
συγκροτημένη μονάδα ανάκτησης θερμότητας  η οποία θα φέρει σε ενιαίο κέλυφος όλα τα απαραίτητα 
τμήματα και διατάξεις για την αυτόνομη και αποδοτική λειτουργία της. Η μονάδα θα είναι κατάλληλη 
για οριζόντια τοποθέτηση. Η μονάδα θα καλύπτει πλήρως τον κανονισμό  ECODESIGN ErP 2018. 
 
Θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
Κέλυφος 
Το κέλυφος της μονάδα θα έχει σε οριζόντια διάταξη τις αντίστοιχες απολήξεις εισόδου–εξόδου 
αέρα, κυκλικής διατομής για την σύνδεση με τους αεραγωγούς. Θα είναι κατασκευασμένα από μονωμένα 
πάνελ διπλών τοιχωμάτων. Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανού τύπου. Η πρόσθια πλευρά θα είναι 
ανοιγόμενη ως θύρα επίσκεψης για την ευκολία στην συντήρηση και επισκευή. 
 
Ανεμιστήρες απαγωγής αέρα και προσαγωγής νωπού 
Οι ανεμιστήρες θα είναι υψηλής απόδοσης, τύπου plugfan, DC εξωτερικού ρότορα, τεχνολογίας EC με 
ενσωματωμένα το ηλεκτρονικό μέρος έλεγχου, με SFP έως 2,2. 
 
 
Εναλλάκτης αέρα 
Ο εναλλάκτης αέρα/αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης counterflow, με βαθμό απόδοσης από 78%. 
 
Φίλτρα 
Ο εναλλάκτης θα προστατεύεται και στα δυο ρεύματα από φίλτρα. Στην προσαγωγή αέρα θα έχει φίλτρο 
F7 και στην εξαγωγή αέρα φίλτρο G4. 
 
 
Πίνακας έλεγχου 
Θα φέρει εργοστασιακά ενσωματωμένα όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές 
διατάξεις αισθητήρια εντολές και ρυθμίσεις τόσο για την προστασία του όσο και για την πλήρη 
αυτόνομη λειτουργία του. 
 
Το κέντρο ελέγχου θα φέρει εργοστασιακά ενσωματωμένες τις παρακάτω  απαραίτητες λειτουργίες: 
- bypass, 
- freecooling με αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας, 
- ένδειξη alarm για αλλαγή φίλτρων, 
- DEMAND VENTILATION με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών αισθητήριων CO2, 
- χρονοπρογραμματισμό, 
-δυνατότητα διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των δυο παροχών αέρα με σκοπό την υπερπίεση η υποπίεση 
του χώρου, 
 
-δυνατότητα επικοινωνίας Modbus μέσω RS 485. 
 
Μονάδα ελέγχοΥ (χειριστήριο) 
Η μονάδα ανάκτησης θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένη μονάδα έλεγχου 
Η μονάδα ελέγχου θα είναι με ηλεκτρονική οθόνη με φιλικό προς το χρήστη μενού. 
Όλες οι εντολές και  λειτουργίες θα προγραμματίζονται μέσω της μονάδας έλεγχου καθώς επίσης και 
οι ενδείξεις βλαβών. 
 
Η μονάδα ελέγχου  είναι συνδεδεμένη με την μονάδα ανάκτησης  μέσω καλωδίων  με  ταχυσυνδέσμους 
 
Δίκτυο 
Οι σωληνώσεις θα είναι πολυθαιθυλενίου με εσωτερική αντιμικροβιακή επίστρωση ενώ θα 
εγκατασταθούν δύο διακλάδωτες. Τα στόμια θα είναι αλουμινίου ρυθμιζόμενης ροής. Το σύστημα θα 
διαθέτει ηχομονωτική προστασία μέσω ηχοπαγίδων. 
 
Η τιμή περιλαμβάνει τη μονάδα αερισμού με εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα,  το δίκτυο αεραγωγών 
και για τα δυο ρεύματα, τις μονώσεις, την εγκατάσταση–στήριξη του δικτύου, τα κιβώτια διανομής 
αέρα και τα στόμια, (στόμια νωπού, στόμια προσαγωγής και απαγωγής, διαφράγματα στομίων) και όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία και τον έλεγχο της. Δηλαδή εγκατάσταση αερισμού πλήρως 
τοποθετημένη, συνδεδεμένη και εγκατεστημένη, με όλα τα απαραίτητα υλικά, ειδικά τεμάχια και 
μικροϋλικα κάθως και την εργασία για την τοποθέτηση–σύνδεση–εγκατάσταση–ρύθμιση–δοκιμές για 
παράδοση σε πλήρη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία. 
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χαρακτηριστικά των μονάδων που αυτός θα προτείνει και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14.297,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 4.46 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8560.2.2 Σύστημα εξαερισμού-αερισμού-ανάκτησης θερμότητας 810 m3/h 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 

Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού–αερισμού-ανάκτησης θερμότητας  παροχής από 650-810 m3/h όπως 
περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 
 
Μονάδα Μηχανικού Αερισμού με Ανάκτηση θερμότητας Θα καλύπτει εφαρμογές αυτόνομων ολοκληρωμένων 
συστημάτων με απαιτήσεις αερισμού-προθέρμανσης/κλιματισμού-επεξεργασίας αέρα μέσω ανάκτησης 
θερμότητας. Θα λειτοΥργεί παράλληλα αλλά και αυτόνομα από τον κεντρικό κλιματισμό. Θα διαθέτει 
πλήρη αυτόνομη λειτουργία με δικό του κέντρο έλεγχου. Θα είναι κατάλληλη για εφαρμογές αερισμού– 
προθέρμανσης-προκλιματισμού-ανάκτησης ενέργειας σε αυτόνομα κτίρια. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου 
της λειτουργίας μέσω αισθητήρων ποιότητας αέρα πίεσης, θερμοκρασίας. Θα διαθέτει προ- 
συγκροτημένη μονάδα ανάκτησης θερμότητας  η οποία θα φέρει σε ενιαίο κέλυφος όλα τα απαραίτητα 
τμήματα και διατάξεις για την αυτόνομη και αποδοτική λειτουργία της. Η μονάδα θα είναι κατάλληλη 
για οριζόντια τοποθέτηση. Η μονάδα θα καλύπτει πλήρως τον κανονισμό  ECODESIGN ErP 2018. 
 
Θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
Κέλυφος 
Το κέλυφος της μονάδα θα έχει σε οριζόντια διάταξη τις αντίστοιχες απολήξεις εισόδου–εξόδου 
αέρα, κυκλικής διατομής για την σύνδεση με τους αεραγωγούς. Θα είναι κατασκευασμένα από μονωμένα 
πάνελ διπλών τοιχωμάτων. Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανού τύπου. Η πρόσθια πλευρά θα είναι 
ανοιγόμενη ως θύρα επίσκεψης για την ευκολία στην συντήρηση και επισκευή. 
 
Ανεμιστήρες απαγωγής αέρα και προσαγωγής νωπού 
Οι ανεμιστήρες θα είναι υψηλής απόδοσης, τύπου plugfan, DC εξωτερικού ρότορα, τεχνολογίας EC με 
ενσωματωμένα το ηλεκτρονικό μέρος έλεγχου, με SFP έως 2,2. 
 
 
Εναλλάκτης αέρα 
Ο εναλλάκτης αέρα/αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης counterflow, με βαθμό απόδοσης από 78%. 
 
Φίλτρα 
Ο εναλλάκτης θα προστατεύεται και στα δυο ρεύματα από φίλτρα. Στην προσαγωγή αέρα θα έχει φίλτρο 
F7 και στην εξαγωγή αέρα φίλτρο G4. 
 
 
Πίνακας έλεγχου 
Θα φέρει εργοστασιακά ενσωματωμένα όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές 
διατάξεις αισθητήρια εντολές και ρυθμίσεις τόσο για την προστασία του όσο και για την πλήρη 
αυτόνομη λειτουργία του. 
 
Το κέντρο ελέγχου θα φέρει εργοστασιακά ενσωματωμένες τις παρακάτω  απαραίτητες λειτουργίες: 
- bypass, 
- freecooling με αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας, 
- ένδειξη alarm για αλλαγή φίλτρων, 
- DEMAND VENTILATION με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών αισθητήριων CO2, 
- χρονοπρογραμματισμό, 
-δυνατότητα διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των δυο παροχών αέρα με σκοπό την υπερπίεση η υποπίεση 
του χώρου, 
 
-δυνατότητα επικοινωνίας Modbus μέσω RS 485. 
 
Μονάδα ελέγχοΥ (χειριστήριο) 
Η μονάδα ανάκτησης θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένη μονάδα έλεγχου 
Η μονάδα ελέγχου θα είναι με ηλεκτρονική οθόνη με φιλικό προς το χρήστη μενού. 
Όλες οι εντολές και  λειτουργίες θα προγραμματίζονται μέσω της μονάδας έλεγχου καθώς επίσης και 
οι ενδείξεις βλαβών. 
 
Η μονάδα ελέγχου  είναι συνδεδεμένη με την μονάδα ανάκτησης  μέσω καλωδίων  με  ταχυσυνδέσμους 
 
Δίκτυο 
Οι σωληνώσεις θα είναι πολυθαιθυλενίου με εσωτερική αντιμικροβιακή επίστρωση ενώ θα 
εγκατασταθούν δύο διακλάδωτες. Τα στόμια θα είναι αλουμινίου ρυθμιζόμενης ροής. Το σύστημα θα 
διαθέτει ηχομονωτική προστασία μέσω ηχοπαγίδων. 
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αέρα και τα στόμια, (στόμια νωπού, στόμια προσαγωγής και απαγωγής, διαφράγματα στομίων) και όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία και τον έλεγχο της. Δηλαδή εγκατάσταση αερισμού πλήρως 
τοποθετημένη, συνδεδεμένη και εγκατεστημένη, με όλα τα απαραίτητα υλικά, ειδικά τεμάχια και 
μικροϋλικα κάθως και την εργασία για την τοποθέτηση–σύνδεση–εγκατάσταση–ρύθμιση–δοκιμές για 
παράδοση σε πλήρη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία. 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται εκτός των ανωτέρω και η εκπόνηση της μελέτης από τον ανάδοχο για τον 
υπολογισμό των τελικών μεγεθών των αεραγωγών και των στομίων, σύμφωνα με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μονάδων που αυτός θα προτείνει και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
 
 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.376,70 

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 4.47 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8732.  1   ευθύς 
8732. 1. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 4.48 
  

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. : 4.49 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,90 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 4.50 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής 
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 16mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, με αντίσταση στη συμπίεση 
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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) 
Ν\8733.  2   διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) 
Ν\8733. 2. 1  Διαμέτρου Φ 16mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,33 

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 4.51 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής 
(σπιράλ), ενδ. τύπου KOUVIDIS CONFLEX 25mm 
 

   

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) 
Ν\8733.  2   διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) 
Ν\8733. 2. 3  Διαμέτρου Φ 25mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,85 

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4.52 
  

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. : 4.53 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 
(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 
συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
8735.  2   Πλαστικό 
0 
8735. 2.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm 
0 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,76 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά 
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A.T. : 4.54 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.55 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.56 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.4 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  4  Διατομής:  4   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,55 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4.57 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.5 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 
σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
8751.  1   Μονόκλωνος 
8751. 1.  5  Διατομής:  6   mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,10 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά 

     

Σελίδα 62 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

A.T. : 4.58 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.6.5 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, Πενταπολικό, Διατομής 5 Χ 10 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.6    πενταπολικό 
0 
8773.6.5   Διατομής  5 Χ 10              mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,14 

(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 4.59 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 
(1 m) 
8774.  6   Πενταπολικό 
0 
8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4.60 
  

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. : 4.61 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 4.62 
  

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. : 4.63 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.2 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) : 17,57 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.64 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας, επίτοιχος μεταλλικός, ενδ. διαστ. 50x35cm, πλήρης με όργανα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής επίτοιχος ΙΡ55, 50x35cm, ονομαστική τάση λειτουργίας 400V 
50ΗΖ με πόρτα και πλάτη, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα όργανά του (ρελέ προστασίας, 
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με τα 
απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των 
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου 
βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια-εγκατάσταση πίνακα και οργάνων και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,84 

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 4.65 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.2 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος μεταλλικός ενδ. διαστ. 65x45cm πλήρης με όργανα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 662,76 

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά 
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A.T. : 4.66 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.9.6 Φωτιστικό 44W οροφής, τετράγωνο, LED 5000lm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό τετράγωνο LED 44W, με πλαίσιο στήριξης, θερμοκρασίας χρώματος 3.800Κ, διαστάσεων 
600x600mm. Το φωτιστικό θα διαθέτει περίβλημα αλουμινίου, εύρος λειτουργίας -10oC έως 40oC, 
φωτεινή απόδοση 5000 lm, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 35.000h και εργοστασιακή εγγύηση. 
 
Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από τα τεχνικά φυλλάδια (επίσημο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και 
ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και το εγχειρίδιο εγκατάστασης (installationsheet), πιστοποιητικό 
ENEC για διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας του φωτιστικού, δηλώσεις συμμόρφωσης με τα 
ισχύοντα πρότυπα (CE, EN, RoHSκτλ), δοκιμή ελέγχου (TestReport) των προσφερόμενων LED εντός του 
φωτιστικού σώματος, πιστοποιητικό φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή στο οποίο θα 
αναγράφονται τα βασικά ονομαστικά φωτομετρικά μεγέθη. 
 
Όλα τα φωτιστικά θα ελεγχθούν ως προς τα φωτοτεχνικά τους στοιχεία με βάση την εγκεκριμένη 
μελέτη φωτισμού του έργου συγκρινόμενα με τα προτεινόμενα από αυτή. Ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλει εκτός από τα τεχνικά στοιχεία του έργου και τους αντίστοιχους φωτοτεχνικούς 
υπολογισμούς με τα φωτιστικά που προτείνει. 
 
Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 265,70 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 4.67 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.1.5 Φωτιστικό σώμα led επίτοιχο μπάνιου χρωμίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό σώμα led επίτοιχο μπάνιου χρωμίου, 15W, 1.200lm, προστασίας IP 44, 30.000h, με 2 
χρόνια 
 
εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση 
σε λειτουργία. 
(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,32 

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 4.68 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.4.1 Φωτιστικό σώμα led εξωτερικού χώρου επίτοιχο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό σώμα led εξωτερικού χώρου, επίτοιχο, 20W, 1200lm, προστασίας IP 67, με κυτίο 
τοποθέτησης, 30.000h, με 2 χρόνια εγγύηση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,37 

(Ολογράφως) : ογδόντα και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.69 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.5.1 Προβολέας συμμετρικής δέσμης IP65 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Προβολέας εξωτερικής τοποθέτησης με σώμα από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και πτερύγια 
απαγωγής της θερμοκρασίας. Θα φέρει βάση από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και ένα 
γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή και ακριβή στόχευση στον κατακόρυφο άξονα. 
Θα είναι βαμμένος με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας ώστε το χρώμα να 
είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Το κάλυμμα θα είναι από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί και 
θα συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με βίδες ασφαλείας και θα είναι ανοιγόμενο ή θα 
μπορεί να αφαιρείται εντελώς ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο χώρο των LED, χωρίς να 
απαιτείται η καθαίρεση ολόκληρου του φωτιστικού. Το φωτιστικό θα έχει τελική φωτεινή 
απόδοσης τουλάχιστον 1100lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του (LED+Driver) δεν θα 
υπερβαίνει τα 15W ενώ ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού  δεν θα είναι μικρότερος από 75lm/W. 
H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI δεν θα είναι 
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μικρότερος από 90. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό 
ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65 δείκτη 
προστασίας και έναντι κρούσης ΙΚ08 τουλάχιστον και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση 
μόνωσης Ι.  Ο προβολέας εσωτερικά θα φέρει συμμετρικό παραβολικό ανταυγαστήρα από ανοδειωμενο 
αλουμίνιο για την επίτευξη ευρείας συμμετρικής δέσμης. Θα φέρει πιστοποιητικό CE και η 
συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση 
(ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-1). Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα 
ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015, ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-1. Το εργοστάσιο κατασκευής 
του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και 
κατασκευή φωτιστικών σωμάτων & ISO 14001:2015. 
Προβολέας συμμετρικής δέσμης IP65 δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού 
σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 222,36 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι δύο και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 4.70 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9042.1.2 Εγκατάσταση ανελκυστήρα πλήρη υδραυλικού ή ηλεκτροκίνητου με μηχανοστάσιο ή χωρίς, 
χωρητικότητας μέχρι 4 ατόμων,  δύο στάσεων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 

Εγκατάσταση ανελκυστήρα πλήρη υδραυλικού ή ηλεκτροκίνητου με μηχανοστάσιο ή χωρίς, 
χωρητικότητας μέχρι 4 ατόμων, δύο στάσεων, εναρμονισμένου με τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ 
81-20:2014 και ΕΝ 81-50:2014, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση σε υφιστάμενο 
φρεάτιο και σύνδεση του ανελκυστήρα με το μηχανοστάσιο του και με τα απαιτούμενα υλικά 
(θάλαμος με καθρέπτη, χειρολισθήρα και λαμπτήρες led, κινητήρας, αυτοματισμός, ιμάντες, 
αντίβαρο, έμβολο, οδηγοί, κομβία, πόρτες πυράντοχες 60', προσκρουστήρες, ρυθμιστής 
ταχύτητας, αρπάγη, καλώδια, ηλεκτρικός πίνακας ισχύος, πίνακας αυτοματισμών με ανοικτού 
τύπου λογισμικό, πίνακας φωτισμού κλπ) και μικροϋλικά γιά την παράδοση του ανελκυστήρα σε 
πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται η έκδοση όλων των 
απαιτούμενων αδειών νομιμότητας, το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο 
φορέα ελέγχου Ανελκυστήρα, η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη που θα περιλαμβάνει την 
προσθήκη του ανελκυστήρα στο κτίριο και την επαύξηση της ισχύος του, η υπεύθυνη δήλωση 
πολιτικού μηχανικού για την καταλληλότητα του φρεατίου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο 
ανελκυστήρας καθώς και η συντήρηση του ανελκυστήρα από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ένα 
έτος. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12.183,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία 

A.T. : 4.71 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.1.1 Γείωση από ηλεκτρόδια Φ14x1500mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 533,03 

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα τρία και τρία λεπτά 

A.T. : 4.72 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8710.1.2 Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών με πληκτρολόγιο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
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Πίνακας συναγερμού 8 ζωνών με πληκτρολόγιο, πιστοποιημένος κατά EN 50131-1, Grade 2, 
Class II και ΕΝ 50131-6 Type A. Περιλαμβάνεται η μπαταρία μολύβδου Pb 12V, το λογισμικό 
εγκατάστασης και το καλώδιο τύπου USB. Προμήθεια, εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας, 
στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και 
κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 813,55 

(Ολογράφως) : οκτακόσια δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4.73 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8710.3 Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 8-16V, με τη βάση του, κατάλληλος για σύστημα αντικλεπτικού 
συναγερμού, πιστοποιημένος κατά ΕΝ 50131-1, ΕΝ 50131-2-2, ΕΝ 50130-4, ΕΝ 61000-6-3. 
Προμήθεια, εργασία σύνδεσης, στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,36 

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 4.74 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8710.4 Κάρτα τηλεφωνητή PSTN για πίνακα συναγερμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Κάρτα τηλεφωνητή PSTN, κατάλληλη για σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού, πιστοποιημένη κατά 
ΕΝ 50136-1-1, ΕΝ 60950-1, ΤΒR-21. Προμήθεια, εγκατάσταση καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 193,42 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 4.75 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8710.5 Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη για πίνακα συναγερμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Πληκτρολόγιο με LCD οθόνη, κατάλληλο για σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού, πιστοποιημένο 
κατά EN 50131-1, Grade 2, Class II και ΕΝ 50131-6 Type A. Προμήθεια, εργασία σύνδεσης, 
στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 262,42 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 4.76 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8710.6 Μαγνητική επαφή για σύστημα συναγερμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Μαγνητική επαφή NC για σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού, πιστοποιημένη, προμήθεια, εργασία 
σύνδεσης, στερέωσης καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,94 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 4.77 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8710.8 Αυτόνομη φαροσειρήνα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Αυτόνομη φαροσειρήνα με μπαταρία μολύβδου 12V DC, κατάλληλη για σύστημα αντικλεπτικού 
συναγερμού, πιστοποιημένη κατά EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1. Προμήθεια, εργασία 
σύνδεσης, στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 196,86 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 4.78 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8711.1 Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο για 9 κάμερες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 

Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο για 9 κάμερες, είσοδος 100~240V AC, έξοδος με ρύθμιση από 11,0V 
έως 14,0V DC, με προστασία βραχυκυκλώματος & υπερφόρτωσης, δομημένη τροφοδοσία για 9 κάμερες 
με 9 ασφάλειες (μια για κάθε κάμερα), διακόπτη on/off, κουτί μεταλλικό και ένδειξη LED καλής 
λειτουργίας. Προμήθεια, εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση 
σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 272,84 

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 4.79 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8711.2 Υβριδικό καταγραφικό 16 καναλιών Ultra High Definition 5Mpixels με σκληρό δίσκο 2ΤΒ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Υβριδικό καταγραφικό 16 καναλιών Ultra High Definition 5Mpixels με σκληρό δίσκο 2ΤΒ. Με 
τεχνολογίας συμπίεσης  H.264, 16 είσοδοι καμερών, έξοδοι εικόνας VGA και HDMI, 2 κανάλια 
ήχου Audio In & 1 Audio out, 1 θέση SATA για σκληρούς δίσκους 3.5" (max. 6TB), 2 Θύρες USB. 
Προβολή στο Live: 1/4/8/16 κανάλια, προβολή στην αναπαραγωγή: 1/4/8/16 κανάλια. 
Λειτουργία Multiplex για ταυτόχρονη προβολή, καταγραφή, backup, δικτυακό χειρισμό και 
παρακολούθηση μέσω Smartphones. 
Απομακρυσμένες Λειτουργίες: Παρακολούθηση,αναπαραγωγή,παραμετροποίηση ρυθμίσεων. 
Cloud υπηρεσία για εύκολη σύνδεση σε Smartphones & Tablets (Android, iPhone, iPad). 
Ελληνικό μενού. 
Περιλαμβάνεται ένας σκληρός δίσκος χωρητικότητας 2TB ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε 
συστήματα καταγραφης, για αδιάκοπη λειτουργία όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα, 
με χαμηλό επιπέδου θορύβου και δυνατότητα επανεγγραφής και τα ειδικά καλώδια σύνδεσης 
(HDMI καλώδιο, πολύπριζο κτλ). 
Προμήθεια, εγκατάσταση, εργασία συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς 
και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 496,48 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα έξι και σαράντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 4.80 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8711.3 Κάμερα Dome HD-TVI 2.0MP 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Κάμερα Dome HD-TVI 2.0MP, IR Led 20m, με τη βάση της, κατάλληλη για σύστημα CCTV. 
Προμήθεια, εργασία σύνδεσης, στερέωσης επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,27 

(Ολογράφως) : ενενήντα και είκοσι επτά λεπτά 

A.T. : 4.81 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.1.5 Καλώδιο συναγερμού 6 core 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο συναγερμού 6x0,22mm, επικασσιτερομένο, ορατό  ή  εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών  επί τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως των άκρων του (μέσα στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,26 

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 4.82 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.1.6 Καλώδιο κάμερας ομοαξονικό 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο κάμερας ομοαξονικό, με χάλκινο μονόκλωνο κεντρικό αγωγό με θωράκιση και τροφοδοσία 
2X0,50mm2, ορατό  ή  εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών  επί 
τόπου και  εργασία  τοποθετήσεως,  διαμορφώσεως και  συνδέσεως των άκρων του (μέσα στα κυτία 
και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,97 

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.83 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8796.1 Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών δηλαδή  αγωγός  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,99 

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 4.84 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8834.1.2 Πρίζα RJ45 διπλή, επίτοιχη ή χωνευτή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Πρίζα RJ45-RJ11 διπλή Cat 6, επίτοιχη ή χωνευτή με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,92 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 4.85 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8881.2 Κουδούνι με μπουτόν 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κουδούνι 80dB και μπουτόν επίτοιχο στεγανό IP44 πλήρως εγκατεστημένο με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,39 

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 4.86 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.8.1 Κατανεμητής φωνής-δεδομένων τύπου Rack, 19", 4U 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Κατανεμητής (RACK) φωνής-δεδομένων (voice-data) αποτελούμενος από τα εξής: 
1) Επίτοιχος κατανεμητής, τύπου RACK, 19", 4U, πόρτα με κρύσταλλο (secure) και κλειδαριά 
ασφαλείας, ρυθμιζόμενες 2 κολώνες στήριξης εξοπλισμού, με πλαϊνές εγκοπές στήριξης καλωδίων, 
εξαερισμοούς στις πλευρές, από υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους ~ 1,5mm με βαφή ηλεκτροστατική 
πολυεστερικής πούδρας. 
2) Ένα patch panel 19" τερματισμού καλωδίων χωρητικότητας 24 λήψεων cat 6. 
3) Ένα cable manager 19", 1U για την διευθέτηση των καλωδίων. 
4) Ένα ανεμιστήρα εξαερισμού. 
Περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των 
τηλεφωνικών-data αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, έλεγχο και δοκιμές με 
τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 582,97 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 4.87 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9356.1.3.1 Σύνθεση παραδοσιακού φωτιστικού led ισχύος 25W και ιστού 3.7m 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 60% ΗΛΜ 101 
40% ΗΛΜ 103 

Σύνθεση παραδοσιακού φωτιστικού led ισχύος 25W και ιστού 3.7m. Η σύνθεση φωτισμού θα αποτελείται 
από ένα ιστό ύψους 3700mm, με ένα παραδοσιακό φωτιστικό σώμα στην κορυφή του. Το συνολικό ύψος 
της σύνθεσης θα είναι 4300mm. Ο ιστός και το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη συναρμογή των δύο και χρωματική συνάφεια. 
 
 
Χαρακτηριστικά ιστού 
-Ύψος: 3700mm. 
-Διάμετρος βάσης ιστού (ενδ.): 22,5cm. 
-Ο ιστός θα διαθέτει θύρα ελέγχου χαμηλά που εφαρμόζει απόλυτα. 
-Ο ιστός θα παραδίδεται ολόκληρος και όχι σε τμήματα. 
-Υλικό: Σύνθετο υλικό, ρητίνη με εσωτερικό σωλήνα από γαλβανισμένο χάλυβα και πυρήνα αφρού 
πολυουρεθάνης. 
 
-Συνθετικό υλικό κατασκευής: αντι-UV και αντιδιαβρωτικό (ανθεκτικό σε καυστική ουσία, ανθεκτικό 
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατάλληλο για κάθε κλιματική ζώνη, χρώμα που δεν ξεθωριάζει), 
με λείο τελείωμα, δεν απαιτεί συντήρηση και έχει εγγύηση 20 ετών στη διάβρωση και στο αλάτι. 
 
-Χρώμα: δεν απαιτεί βαφή, ενσωματωμένο στο συνθετικό υλικό, μαύρο. 
 
Χαρακτηριστικά φωτιστικού σώματος 
-Υλικό: Συνθετικό υλικό, με χαρακτηριστικά όμοια με του ιστού (αντι-UV, αντιδιαβρωτικό κτλ). 
-Πολυανθρακικός διαχύτης, ανθεκτικός στη διάβρωση, στις ακτίνες UV και στους καιρικούς 
παράγοντες. 
 
-Διαστάσεις κεφαλής (ενδ.): Υ 60cm, Π 33cm και βάρος έως 3,50KG. 
-Το καπάκι του φωτιστικού σώματος θα ανοίγει μέσω άρθρωσης ώστε να μη χρειάζεται να κατέβει το 
φωτιστικό από τον ιστό κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. 
 
-25W – 2500lm – 3000K - CRI 80 
-IP 55, ΙΚ 09 
-Class II 
-Διάρκεια ζωής >50.000h 
 
Τα προϊόντα θα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες: 
-ΟΔΗΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗ 2014/35 / CE 
-ΟΔΗΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2014/30 / CE 
-RoHS 2011/65 / CE 
-ΟΔΗΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2009/125 / CE 
 
Επιπλέον θα είναι σε συμμόρφωση με: 
-EN 60598-1: 2015 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - γενικές απαιτήσεις και δοκιμές 
-EN 60598-2-1: 1989 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ειδικές απαιτήσεις - Προδιαγραφές για σταθερά φωτιστικά 
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γενικής χρήσης 
-EN 62471: 2008 - ΦΩΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-Ελαφριά μόλυνση 
 
Η σύνθεση παραδοσιακού φωτιστικού led ισχύος 25W και ιστού 3.7m θα εγκαθίσταται στις θέσεις των 
υφιστάμενων ιστών φωτισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται για τεχνικούς λόγους (πχ στενότητα 
χώρου) η μετατόπιση από την αρχική θέση έως 1m αυτό θα γίνεται μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας 
και χωρίς επιπλέον κόστος. 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
-Η εργασία αφαίρεσης των υφιστάμενων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
~ η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
~ η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.). 
 
~ η καθαίρεση της υφιστάμενης βάσης και των αγκυρίων. 
~ η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 
~ η αφαίρεση του ιστού με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των 
φωτιστικών και των καλωδίων. 
 
~ η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. 
~ η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας. 
-Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
-Το κιτ στερέωσης (κλωβός αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους Μ12x700mm, γαλβανισμένα 
παξιμάδια, ροδέλες κτλ). 
 
-Η βάση στερέωσης από σκυρόδεμα, κατάλληλων διαστάσεων. 
-H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού. 
-H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού 
εξοπλισμού. 
 
-Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων. 
-Η επανασύνδεση/επέκταση των υφιστάμενων καλωδίων και το νέο καλώδιο τροφοδοσίας του φωτιστικού 
(σύνδεση στο υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο). 
 
-Tο ακροκιβώτιο του ιστού (με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα 
και είναι ικανό να δέχεται τα υφιστάμενα καλώδια) με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 
 
-Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις/μονώσεις. 
 
Η σύνθεση θα προσφέρεται με τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση κατασκευαστή. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Duralight D.50-Milano/Forum2/1/BLK/LED ή ισοδύναμο. 
 
Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ή μετατόπιση μιας σύνθεσης παραδοσιακού φωτιστικού led 
ισχύος 25W και ιστού 3.7m όπως περιγράφεται πιο πάνω και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.087,36 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες ογδόντα επτά και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 5.01 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.8 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με σκελετό από χυταλουμίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 
 
Καθιστικά με σκελετό από χυταλουμίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας 
 
Καθιστικά με δύο πλευρικά στηρίγματα από χυταλουμίνιο, παραδοσιακής μορφής, βαμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή (φούρνου), με κάθισμα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατομής 70 x 45 mm από 
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σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας, με λεία επεξεργασμένη επιφάνεια, βαμένες με 
διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώματος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 490,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα 

A.T. : 5.02 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β84 Περιζώματε δένδρων από χυτοσίδηρο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας, μορφής της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την 
περιβάλλουσα πλακόστρωση. 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας. Επιμέτρηση με βάση πίνακες 
κατασκευαστού ή ζυγολόγιο. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 5.03 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν.Β51 Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων κηπου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 
0,06 m και ύψους 0,23 , σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων 
τμημάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα 
οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της 
παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
 
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος 
της βάσης έδρασης, 
 
 
- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,94 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 5.04 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν 
ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως 
ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5 
mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής 
διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή 
ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 
 
 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του. 
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα 
του τιμολογίου. 
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0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή 
Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,80 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 5.05 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΝΕ6.1 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΤΥΛΙΣΚΟΣ , ΥΨΟΥΣ 60cm KAI ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ120mm, χρώματος πράσινου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Στυλίσκος εύκαμπτος,κυλινδρικού σχήματος, ύψους 60-80cm, τύπου FLEXIBOLL ή παρόμοιου τύπου, 
διαμέτρου Φ120mm ,διαμέτρου βάσης στήριξης Φ210mm και βάρους 4,2 κιλών. Χρώματος πράσινου 
κυπαρισσί, κατασκευασμένος από ελαστομερές υλικό, ενισχυμένο εσωτερικά στη βάση με υαλόπλεγμα, 
αυτοσβηνούμενο, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξαιρετικής αντοχής σε εξωτερικές 
συνθήκες (σκουριά, χημικά, αλάτι), με ταινία υψηλής ανακλαστικότητας,Τύπου ΙΙΙ, πλάτους 50mm, με 
δυνατότητα απόκλισης από την κατακόρυφο 90ο και επαναφορά 100% στην αρχική θέση, χωρίς να 
καταστρέφεται και ν’ αλλοιώνεται η μορφή του. 
 
Η βάση στήριξης αποτελεί ενιαίο, μη συναρμολογούμενο, σώμα, με τον υπόλοιπο κορμό, φέρει 4 οπές 
στερέωσης και αγκυρώνεται με χημική στερέωση και  4 ντίζες Μ10, μήκους mm 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 5.06 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια 
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την 
μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
 
 
Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών, 
 
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα), 
 
 
- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης 
του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με 
ισχυρή τσιμεντοκονία. 
 
 
Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5.07 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.10 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή 
από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση επιστήλιου κάδου, αποτελούμενου από δύο κυλιδρικούς υποδοχείς 
χωρητικότητας 30 lt, ανοικτούς στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες 
οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, σταχτοδοχείο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο και διακοσμητικό 
στυλίσκο στήριξης,  βαμμένων όλων με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής 
βάσεως. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00 

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα 

A.T. : 5.08 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό υπόβαθρο από 
μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις 
ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3 
mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη 
υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου 
χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον 
αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της 
 
 
- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της 
πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 
 
 
- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ 
κατά ΕΝ ISO 1461. 
 
 
- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα 
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 
 
 
- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης 
 
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν 
απαιτείται) 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 5.09 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)" 
 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 
 
- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
 
- και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 
Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,60 m 
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,45 m 
ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,45 m 

     

Σελίδα 74 από 83   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5.10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'') 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 
1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση 
της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω 
άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 
 
 
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm 
 
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η 
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2"). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,40 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 5.11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από 
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 

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. 
 
 
Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,70 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 5.12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.06.01 Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, από 
ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. 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 και ελαφράς κατασκευής. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 
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A.T. : 5.13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.06.02 Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, πολυσυνθέτου σχεδίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6407 

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, από 
ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου 
και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 
 
Πολυσυνθέτου σχεδίου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 5.14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.22 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6222 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες, 
καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, 
με ή χωρίς υαλοστάσιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς 
και με κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό 
μέταλλο. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5.15 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, 
ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα 
πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη 
( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού 
υμένα τα 50 μικρά. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 5.16 
  

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. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 5.17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5.18 
  

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) : 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 5.19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.02 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7738 

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. 
 
Ξυλίνων επιφανειών. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5.20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, 
βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση 
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή               τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5.21 
  

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) : 11,00 

(Ολογράφως) : έντεκα 

A.T. : 5.22 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 5.23 
  

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) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 5.24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.46.01 Θύρες εσωτερική μονόφυλλη από πρεσσαριστό MDF, σχέδιο παντογραφικό, με επένδυση 
καπλαμά δρυός 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5445.1 

Κατασκευή θύρας εσωτερικής μονόφυλλη από πρεσσαριστό MDF, σχέδιο παντογραφικό, με επένδυση 
καπλαμά δρυός, διατομή κάσας 45x130, πάχος φύλλου 44mm με κλειδαριά και πόμολο επιλογής 
υπηρεσίας. Θα κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα". Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας με χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών. 
 
Οι μηχανισμοί θα είναι επιστρωμένοι με ανόργανη ουσία, χρωματισμένη ομοιόμορφα σε όλη τους την 
επιφάνεια, με εγγύηση δέκα ετών ενάντια της διάβρωσης και περιορισμό μηχανικών ζημιών ή βλαβών. 
Τα λάστιχα θα είναι διπλά με πιστοποίηση του κατασκευαστή για αεροστεγανότητα και 
θερμοηχομόνωση. Οι θύρες  μετά την κατασκευή τους θα είναι εμποτισμένες με εντομοκτόνα και 
συντηρητικά. Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές, μη τοξικές και μη αναφλέξιμες. Θα υπάρχει από τον 
κατασκευαστή εγγύηση δέκα ετών, για την κατασκευή, τη βαφή και τους μηχανισμούς. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται, η κάσα, κλειδαριές, πόμολα,  ,τα σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά 
κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, καθώς και όλα 
τα ειδικά τεμάχια (λάστιχα, ταινίες κ.λπ)για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας. και ο 
βερνικοχρωματισμός. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00 

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα 

A.T. : 5.25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.20.02 Υαλοστάσια ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με τρικολλητή ξυλεία μεράντι βαμένα σε 
απόχρωση RAL, συμπεριλαμβανομένων και των ποδιών αυτών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422 

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) ανοιγόμενων, μονόφυλλων ή πολύφυλλων, με 
τρικολλητή ξυλεία μεράντι βαμένα σε απόχρωση RAL, συμπεριλαμβανομένων και των ξύλινων ποδιών 
πλάτους όσο οι υπάρχουσες ποδιές.  Τα υαλοστάσια οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Θα είναι ανοιγοανακλινόμενα με δύο 
οριζόντια καϊτια σε κάθε φύλλο. Διατομή κάσας 80x 68mm με πάχος φύλλου 68mm. Θα έχει εσωτερικό 
πρεβάζι διατομής 12χ60mm και αρμοκάκλυπτρο 12χ44mm. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και όλα τα ειδικά τεμάχια (λάστιχα, ταινίες κ.λπ)για εξασφάλιση 
ανεμοστεγανότητας, τα πόμολα, τα σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και 
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ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο 
βερνικοχρωματισμός σε απόχρωση RAL. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου δεν θα είναι 
πάνω από Uf=1,3W/mK. Η ξυλεία Μεράντι θα είναι Α’ ποιότητος , αντικολλητό ξηραντηρίου 9-11 
βαθμούς υγρασία με συνδυασμό φυσικής και τεχνικής ξήρανσης με εργοστασιακή εγγύηση κατά της 
στρέβλωσης 10 ετών. Οι μηχανισμοί θα είναι επιστρωμένοι με ανόργανη ουσία, χρωματισμένη 
ομοιόμορφα σε όλη τους την επιφάνεια, με εγγύηση δέκα ετών ενάντια της διάβρωσης και περιορισμό 
μηχανικών ζημιών ή βλαβών. Τα λάστιχα θα είναι διπλά περιμετρικά των κουφωμάτων με πιστοποίηση 
του κατασκευαστή για αεροστεγανότητα και θερμοηχομόνωση. Τα κουφώματα μετά την κατασκευή τους θα 
είναι εμποτισμένα με εντομοκτόνα και συντηρητικά. Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές, μη τοξικές 
και μη αναφλέξιμες. 
 
Τιμή ανά τετραγ. μέτρο (μ2) 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 5.26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.51.1 Μονόφυλλη εξώπορτα, σχέδιο ραμποτέ κάθετο, επενδεδυμένο με καπλαμά δρυ, 
πρεσσαριστή από Κ/Π/Θ, βαμμένη σε απόχρωση RAL, συμπεριλαμβάνεται η κάσα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451 

Κατασκευή θύρας εξωτερικής μονόφυλλης σχέδιο ραμποτέ κάθετο,  με μασίφ ξύλο Μεράντι, 
πρεσσαρισμένο με κόντρα πλακές θαλάσσης το οποίο θα είναι επενδεδυμένο με καπλαμά δρυ, βαμέννη 
σε απόχρωση RAL Θα έχει σταθερό υαλοστάσιο στο πάνω μέρος διατομή κάσας 80x68mm, με ξύλινο 
κατωκάσι, πάχος φύλλου 68mm με κλειδαριά πολλαπλών σημείων και πόμολο επιλογής υπηρεσίας. Θα 
κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα". Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας με 
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Η ξυλεία Μεράντι θα είναι Α’ ποιότητος , αντικολλητό ξηραντηρίου 9-11 βαθμούς υγρασία με 
συνδυασμό φυσικής και τεχνικής ξήρανσης με εργοστασιακή εγγύηση κατά της στρέβλωσης 10 ετών. 
 
Οι μηχανισμοί θα είναι επιστρωμένοι με ανόργανη ουσία, χρωματισμένη ομοιόμορφα σε όλη τους την 
επιφάνεια, με εγγύηση δέκα ετών ενάντια της διάβρωσης και περιορισμό μηχανικών ζημιών ή βλαβών. 
Τα λάστιχα θα είναι διπλά με πιστοποίηση του κατασκευαστή για αεροστεγανότητα και 
θερμοηχομόνωση. Οι θύρες  μετά την κατασκευή τους θα είναι εμποτισμένες με εντομοκτόνα και 
συντηρητικά. Οι βαφές θα είναι υδατοδιαλυτές, μη τοξικές και μη αναφλέξιμες. Θα υπάρχει από τον 
κατασκευαστή εγγύηση δέκα ετών, για την κατασκευή, τη βαφή και τους μηχανισμούς. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται, η κάσα, κλειδαριές, πόμολα, τα σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής 
στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, καθώς και όλα τα ειδικά 
τεμάχια (λάστιχα, ταινίες κ.λπ) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και ο βερνικοχρωματισμός. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 620,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι 

A.T. : 5.27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.01.04 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 200 mm, 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

[Θερμομόνωση της οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, από την κάτω παρειά του 
σκελετού αυτής, με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 200 mm με συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,035 W/mΚ, με στερέωση αυτών με κατασκευή σκελετού 
στήριξης με γαλβανισμένα ελάσματα πάχους 0,6 mm κατάλληλα διατεταγμένα για την 
στήριξη του ορυκτοβάμβακα σε επαφή με την ψευδοροφή από γυψοσανίδα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν επίσης στηρίγματα/καρφιά, αντίστοιχα με αυτά της εξωτερικής 
θερμομόνωσης. 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων του σκελετού 
στήριξης και των υλικών στερέωσης του μονωτικού υλικού , σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06¬02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα 
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A.T. : 5.28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.05 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 70 mm, 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

[Θερμομόνωση του δαπέδου του ισογείου , ενδιάμεσα των διαδοκίδων του μεταλλικού 
σκελετού του πατώματος , με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 70 mm με 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,035 W/mΚ, με στερέωση αυτών με κατασκευή 
σκελετού στήριξης με γαλβανισμένα ελάσματα πάχους 0,6 mm κατάλληλα διατεταγμένα 
για την στήριξη του ορυκτοβάμβακα σε επαφή με την ψευδοροφή από τσιμεντοσανίδα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης στηρίγματα/καρφιά, αντίστοιχα με αυτά της 
εξωτερικής θερμομόνωσης. 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων του σκελετού 
στήριξης και των υλικών στερέωσης του μονωτικού υλικού, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-06¬02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 5.29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.40.03 Θερμομόνωση τοίχων με σκληρές πετροβάμβακα πάχους 100 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

[Επένδυση τοίχων με σκληρές πλάκες πετροβάμβακα πάχους 100 mm, με συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,034 W/mK (με σήμανση CE) και στερέωση αυτών με ειδικά 
πλαστικά βύσματα και ινοπλισμένο ρητινούχο κονίαμα στην επιφάνεια του μανδύα 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων". Υλικά πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 
κατά ETAG 004. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των προαναφερόμενων υλικών και μικρουλικών 
στο έργο, η χρήση απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων εφαρμογής και ο 
καθαρισμός του εργοταξίου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 5.30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.56 Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενης κεντρικής εισόδου κτιρίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5456 

[Επισκευή εξωτερικής θυρας ταμπλαδωτής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", καρφωτής, με τετράξυλο (κάσσα) 8x8 cm, 
πάχους 2,5 cm, σύνδεσή τους με κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά αναρτήσεως,στερεώσεως και λειτουργίας (πλην χωνευτής κλεδαριάς και 
χειρολαβών) και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη επισκευή, αφαίρεση υφιστάμενων 
βερνικιών με αμμοβολή, αντικατάσταση φθαρμένων σημείων με νέο ξύλο, λείανση με 
γυαλόχαρτο, σπατουλάρισμα και βάψιμο και εκ νέου τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών 
Τιμή ανα τεμ. ] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 5.31 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.54 Αποκατάσταση ξύλινων εσωτερικών θυρών και ελαιοχρωματισμός τους με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 

[Αποκατάσταση ξύλινων εσωτερικών θυρών και ελαιοχρωματισμός τους με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). 
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Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των 
ξύλινων επιφανειών προκειμένου να γίνουν λείες και να απομακρυνθούν τα υφιστάμενα 
χρώματα με αμμοβολή και το σπατουλάρισμα και το αστάρωμα (υλικά και εργασία) 
των ξύλινων επιφανειών. 
Τιμή πλήρως περαιωμένης εργασίας περιλαμβανομένης της πλήρους αποκαταστασης της 
κάσας και της εργασίας τοποθέτησης τους 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : 5.32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.25 Αποκατάσταση υφισταμενων κιγκλιδωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7745 

[Αποκατάσταση υφισταμενων κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση φθαρμένων σημείων με νέο 
κιγκλίδωμα, τρίψιμο με σμυριδόπανο, σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλαρίσματος 
(αντουί), βάψιμο με αντισκωριακό υποστρώμα δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με 
βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών" και εκ νέου τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 5.33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.03 Συντήρηση και αποκατάσταση γυψινων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7811 

[Συντήρηση και αποκατάσταση γυψινων επί των όψεων εκτέρωθεν των ανοιγμάτων, με 
τα υλικά επεξεργασίας, αντικατάσταση φθαρμένων σημείων με νέο υλικό και 
χρωματισμός αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας . 
Πλήρως περαιωμένη εργασία (μικρουλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία). 
Τιμή ανά τεμάχιο 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 5.34 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.01 Συντήρηση και αποκατάσταση εσωτερικής ξύλινης κλίμακας και κιγκλιδωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5501.1 

[Συντήρηση και αποκατάσταση υπάρχουσας εσωτερικής ξύλινης κλίμακας (βαθμίδες και 
πλατύσκαλα) και των ξύλινων κιγκλιδωμάτωναυτής, με την αφαίρεση υφιστάμενων 
βερνικιών με αμμοβολή, αντικατάσταση φθαρμένων σημείων με νέο ξύλο, λείανση με 
γυαλόχαρτο, σπατουλάρισμα , βερνικοχρωματισμό με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου και εκ νέου 
συναρμολόγηση, τοποθέτηση και στερέωση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας . Πλήρως περαιωμένη εργασία (μικρουλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία). 
Τιμή ανα τεμαχιο  ] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.000,00 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες 
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A.T. : 5.35 
    

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.91.01 Κατακόρυφες και οριζόντιες υδρορροές (λούκια χαλκού) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

[Κατακόρυφες υδροροές   (λούκια) χαλκού κυκλικής διατομής διαμέτρου από 
0,08 – 0,10 m, πάχους 0,50mm, με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια  ένωσης και στα 
σημεία συμβολής τους με το εδαφος. περιθώρια δώματο ςαναπτύγματος 0,35 m, μέσου 
πάχους 0,50mm, ημικυκλικά με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια  ενωσης και στα σημεία 
συμβολής του δώματος και του στηθαίου. 
Περιλαμβάνεται η εργασία προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης τα υλικά και 
μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

είκοσι πέντε 

   

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσ/νη Τ.Μ.Κ. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αν. Προϊσ/νη Δ.Τ.Υ. 

    

ΜΠΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
Πολ/κος Μηχ/κος -Συγκιν/γος 

ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος 

ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Πολ/κος Μηχ/κος 

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 

   

ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Ηλεκ/γος Μηχ/κος 
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