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ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 100%  
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): 1,65 
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127 100%  
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 
 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

           
A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%  
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

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

           
A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 10,15 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,15 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- 

κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2117 100%  
Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", 
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας 
κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη 
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
 
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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ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 29,85 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,85 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%  
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 11,85 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,85 

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.02 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από 

γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2127 100%  
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη βραχώδη,εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 35,35 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 8 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.06.01 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  για τις γενικές εκσκαφές 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2132 100%  
Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m. 
 
Για τις γενικές εκσκαφές. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 9 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.06.02 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  για τις εκτελούμενες με 

μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2133 100%  
Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m. 
 
Για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25 
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

           
A.T. : 10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.07 Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2135.1 100%  
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή 
στο όριο οδού, επί εδάφους γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 
2,00 m και οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 29,85 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,85 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 11 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%  
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
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ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 11,85 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,85 

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 12 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%  
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

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

           
A.T. : 13 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 35,35 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 14 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  
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 
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           πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 63,35 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,35 

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και τριάντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 15 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
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): 0,35 
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 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 100%  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 17 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 100%  
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). 
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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): 2,70 
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 18 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β26.1ΣΧ Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2731 100%  
Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, σε έδαφος 
οποιασδήποτε 
σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, με 
οποιοδήποτε σύστημα, υπό την 
προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη από την μελέτη ποιότητα σκυροδέματος C20/25, η 
διάμετρος και η έδραση του 
πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισμού. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι 
πάσσαλοι) και κεφαλόδεσμoι" 
Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται: 
- η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης πασσάλων και λοιπού 
απαιτουμένου 
βοηθητικού εξοπλισμού και μέσων 
- οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού, από θέση σε θέση κατασκευής 
εγχύτων πασσάλων 
- η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του διατρητικού 
εξοπλισμού 
- η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων 
- η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων, 
- η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, με 
χρήση τσιμέντου τύπου ΙV 
ανθεκτικού στα θειικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 244/80), όταν τα χημικά χαρακτηριστικά του 
εδάφους το επιβάλλουν 
- η χρήση ανασυρομένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέματος εντός της οπής (tremmie pipes) 
- η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό 
Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα: 
- oι δαπάνες δοκιμαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20 πασσάλους και 
το λιγότερο ένας 
πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων των οποίων η αιχμή δεν εισχωρεί σε βράχο. 
- oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity testing) με 
ακουστικές μεθόδους (sonic). 
- oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παραπάνω ελέγχων. 
Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 
- Προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισμού του πασσάλου από χάλυβα Β500 C 
- Χρήσης μπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του διατρήματος 
- Διασωλήνωσης της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα 
- Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώμα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, 
τσιμεντενέσεων, κ.λ.π. για τον 
ποιοτικό έλεγχο του πυθμένα έδρασης του πασσάλου. Η σχετική μεθοδολογία, η οπόια θα προτείνεται και 
θα τεκμηριώνεται από 
τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
- Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του πασσάλου, σε 
πασσάλους μεγάλων 
φορτίων π.χ. > 500 ton με τη βοήθεια ακτίνων“γ” ή αναλόγων μη καταστροφικών μεθόδων (non 
destructive tests). 
- Τυχόν προσθέτων δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους, επί πλέον 
αυτών που 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 
- Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους) με 
οριζόντια φορτία 
Επιμετράται το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την στάθμη του πυθμένα 
μέχρι την οριστική 

Σελίδα 24 από 73 
 



Τιμολόγιο μελέτης 

           στάθμη της κεφαλής του πασσάλου, όπως προβλέπονται στη μελέτη. Δε επιμετράται το τυχόν επί πλέον 
βάθος, κάτω από την 
εγκεκριμένη στάθμη πυθμένα, ούτε το αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους έγχυτου πασσάλου. 
Τιμή ενός m 80,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους έγχυτου πασσάλου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00 
(Ολογράφως) : ογδόντα 

           
A.T. : 19 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.7ΣΧ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εκτός υπόγειων έργων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7017 100%  
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε 
είδους επιφάνεια και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
- Η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
- Η δαπάνη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας και 
σε πρανή 
οποιασδήποτε κλίσης 
- Η δαπάνη προμηθείας αδρανών, τσιμέντου, νερού και προσθέτων (πλήν των χαλυβδίνων ινών, ινών 
πολυπροπυλενίου και 
πλέγματος οπλισμού, που πληρώνονται ιδιαίτερα) 
- Η δαπάνη ανάμιξης και εκτόξευσης με χρήση καταλλήλου εξοπλισμού 
- Η δαπάνη ικριωμάτων, μέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση καδοφόρων οχημάτων ή 
υδραυλικών συστημάτων 
καθοδήγησης του ακοφυσίου εκτόξευσης 
- Η δαπάνη αποκομιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds) 
- Η δαπάνη των μελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιμαστικού τμήματος, δειγματοληψιών και εργαστηριακών 
ελέγχων. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επιτυχώς τοποθετηθέντος εκτοξευομένου σκυροδέματος επί του πρανούς του 
ορύγματος, μέχρι του 
πάχους που προβλέπεται στην μελέτη. 
Τιμή ενός m3 190,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

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

           
A.T. : 20 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 100%  
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων 
ή καμπύλων, 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 C8/10, 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. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 21 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%  
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): 5,60 
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 22 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100%  
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους 
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε 
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 
 
Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00 
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ 

           
A.T. : 23 
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 100%  
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: 
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Τιμολόγιο μελέτης 

           01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

           
A.T. : 24 
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 100%  
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: 
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Τιμολόγιο μελέτης 

           01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

           
A.T. : 25 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504 100%  
Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg 
τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την 
δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 
ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα 
από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος 
ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου 
από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3. 
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Τιμολόγιο μελέτης 

            
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00 
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα 

           
A.T. : 26 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801 100%  
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ 
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να 
μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς 
παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

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

           
A.T. : 27 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%  
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 28 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%  
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. 
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Τιμολόγιο μελέτης 

            
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

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

           
A.T. : 29 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824 100%  
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους που 
αναφέρεται στο οικείο άρθρο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου. 

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

           
A.T. : 30 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%  
Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων 
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

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

           
A.T. : 31 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
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 
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Τιμολόγιο μελέτης 

           ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

           
A.T. : 32 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
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. 
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

           
A.T. : 33 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
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 
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           οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

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

           
A.T. : 34 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02ΣΧ Γαρμπιλόδεμα των 300 kg τσιμέντου ανά m3 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100%  
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε 
στρώσεις μέσου                                     πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε 
ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με 
αναμικτήρα σκυροδέματος), η 
διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης, 
 
Τιμή ενός m3 86,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,00 
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι 

           
A.T. : 35 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80ΣΧ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ ΑΠΌ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%  
Πλήρης κατασκευή καθιστικών εξωτερικού χώρου καμπύλης κάτοψης με διαστάσεις σύμφωνα με το 
αρχιτεκτονικό σχέδιο και 
ύψος 0,50 μ. από σκυρόδεμα C 16/20 κατάλληλου οπλισμού.  Η οριζόντια επιφάνειά τους θα φέρει 
επένδυση από ξύλα διατομής 
3Χ50εκ., κατάλληλης επεξεργασίας για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. 
Πιο συγκεκριμένα : 
Οι ξύλινες κατασκευές των καθισμάτων θα χρωματιστούν με βερνίκι θαλάσσης μακράς διαρκείας και 
υψηλών αντοχών σε 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια, υπεριώδης ακτινοβολία, βροχή, 
ψύχος, κ.λ.π.). 
Θα εφαρμοστεί η ακόλουθη διαδικασία : 
Τρίψιμο των επιφανειών του ξύλου με γυαλόχαρτο, σχολαστικό ξεσκόνισμα και επάλειψη με προστατευτικό 
υγρό που λειτουργεί 
και σαν αστάρι.  Θα ακολουθήσει πάλι τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ώστε να είναι λεία η τελική επιφάνεια.  
Στη συνέχεια θα γίνει η 
τελική επάλειψη με βερνίκι σε δύο στρώσεις.  Τα καθίσματα θα προσφέρουν την απαραίτητη αντοχή σε 
χρήση και στην έκθεση 
σε εξωτερικές συνθήκες. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται  υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά μ.μ. 
Τιμή ενός ΜΜ 250,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

           
A.T. : 36 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 

πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 100%  
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
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           οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

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

           
A.T. : 37 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) 

πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100%  
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

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

           
A.T. : 38 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 

μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 100%  
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων 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): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 39 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%  
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. 
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           Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

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

           
A.T. : 40 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%  
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 41 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.01.01 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4811.1 100%  
Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 "Yαλος 
για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE,  λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων 
19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 ή έτοιμο 
κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και 
προς τις δύο διευθύνσεις. 
 
Από υαλόπλινθους κοινούς. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00 
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε 

           
A.T. : 42 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%  
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 43 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%  
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 44 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146 100%  
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, 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", με 
ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με 
ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, 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): 12,90 
(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 45 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171 100%  
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους 
από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,68 
(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά 

           
A.T. : 46 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22ΣΧ Επιχρίσματα τριπτά  με τσιμεντοκονίαμα των 450 Kg τσιμέντου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 100%  
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς 
στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
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           Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα 
εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 9,00 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

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

           
A.T. : 47 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%  
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 48 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50 
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 49 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%  
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 
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           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 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 50 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 51 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%  
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή 
κόλλα πλακιδίων. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

           
A.T. : 52 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε 

δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 
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              Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος 
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και 
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη 
άμμο. 
 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 53 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 100%  
Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, 
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου 
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος 
στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου. 
 
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, 
η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι 
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά 
και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

           
A.T. : 54 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 43.22 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%  
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και 
κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00 
(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

           
A.T. : 55 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%  
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα 
εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής 
(φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 56 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.79 Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%  
Προστατευτικές φάσες θυρών σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος, από ενισχυμένο 
uPVC, διαστάσεων 200x3 mm, που στερεώνεται στις πόρτες με κατάλληλη κόλλα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

           
A.T. : 57 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100%  
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα 
τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση 
ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του προμηθευτή. 
 
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 
 
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με 
ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με 
αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου. 
β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή 
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει 
3%. 
γ) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος 
του βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση 
του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα. 
δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της 
τελική σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 
ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με 
λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου 
και η τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με 
την μελέτη. 
στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00 
(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

           
A.T. : 58 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100%  
Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου 
αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) 
ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής 
καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά 
υλικά. 
β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε 
η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%. 
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           γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 
gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον 
πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο 
(ανάλωση 500 gr/m2). 
δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - 
αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον 
πολυμερισμό του ασταριού. 
ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την 
πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας. 

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

           
A.T. : 59 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%  
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής 
(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή 
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο 
πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 60 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.09 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 

πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7441 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, 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. 
 
Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους  2 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεμάχια                ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα έξι 

           
A.T. : 61 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.02 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7492 100%  
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 
10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 

Σελίδα 41 από 73 
 



Τιμολόγιο μελέτης 

           Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

           
A.T. : 62 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508 100%  
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00 
(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

           
A.T. : 63 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 

και πλάτους έως 20 cm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7524 100%  
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 έως 20 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 64 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 100%  
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). 
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Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00 
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

           
A.T. : 65 
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 100%  
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 

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

           
A.T. : 66 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.58.02 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559 100%  
Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο 
ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η 
εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Σκαλομέρια από μάρμαρο  σκληρό πάχους 2 cm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

           
A.T. : 67 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.04 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.2 100%  
Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και 
καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί 
ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 
Υαλοπίνακες  διαφανείς, πάχους 6,0 mm. 
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           Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,40 
(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα λεπτά 

           
A.T. : 68 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.21 Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621 100%  
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή πολυσυσνθέτου σχεδίου, με γραμμικά σχέδια (ρίγες), 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 69 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%  
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή 
(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη 
και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο 
κενό". 
 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους : 
6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 70 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%  
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 
"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη 
και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00 
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ 

           
A.T. : 71 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%  
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη". 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των 
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           υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της 
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του 
κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση 
νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο 
συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του 
κηπευτικού χώματος. 
 
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60 
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 72 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100%  
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, 
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. : 73 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%  
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή 
ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 
 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από 
σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες, 
 
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
 
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 
εργαλείων), 
 
- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
 
- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική 
απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 
συσκευασίας κλπ. 
 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά 
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A.T. : 74 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%  
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. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως 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): 40,30 
(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά 

           
A.T. : 75 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%  
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση 
κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την 
έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
 
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 18,85 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,85 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 76 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%  
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως 
"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες". 
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           Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 
(Ολογράφως) : ένα 

           
A.T. : 77 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01ΣΧ Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος 
των 450 kg 
τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με 
λεπτοκόκκη άμμο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 18,00 € ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

           
A.T. : 78 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91ΣΧ Εργασία επιπέδωσης επιφάνειας σκυροδέματος με ελικοπτεράκι 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100%  
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. 
Τιμή ενός m2 10,00 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

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

           
A.T. : 79 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.98ΣΧ Περιθώρια (σοβατεπιά)με τάπητα τύπου LINOLEUM 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398 100%  
Περιθώρια (σοβατεπιά)με τάπητα τύπου LINOLEUM πάχους 2,5 mm και πλάτους 10 cm επικολλούμενα με 
ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα". 
Περιλαμβάνονται τα σοβατεπια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής, 
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           Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός μμ 6,00 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 
(Ολογράφως) : έξι 

           
A.T. : 80 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.99ΣΧ Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοίχων απο PVC 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7399 100%  
Γωνίες προστασίας ακμών τοίχων απο PVC μετά των υλικών στερεώσεως. 1 m προσθίας ακμής βαθμίδων 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
Τιμή ενός μμ 4,50 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

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

           
A.T. : 81 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.34ΣΧ Φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%  
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. 
Τιμή ενός m2 17,00 € ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00 
(Ολογράφως) : δέκα επτά 

           
A.T. : 82 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.96.01ΣΧ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

ΒΑΚΕΛΙΤΗ 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281 100%  
Επένδυση όψεων, οιουδήποτε ύψους, μήκους και μορφής με λωρίδες διαστάσεων 2400Χ300 mm, από σύνθετα 
πανέλα ξυλείας 
βακελίτη HPT, επενδεδυμένες με φυσικό κονίαμα ενδεικτικού τύπου Parklex Facade,  πάχους 6 mm, που 
βιδώνονται επί 
μεταλλικού  σκελετoύ με εμφανείς, ανοξείδωτες διμεταλλικές βίδες. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης του 
σκελετού και της επένδυσης, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως κατασκευασμένης επένδυσης. 
Τιμή ενός m2 200,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 
(Ολογράφως) : διακόσια 

           
A.T. : 83 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.96.02ΣΧ ΕΠΙΣΤΕΨΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ Ή ΠΟΔΙΑΣ ΜΕ  ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΒΑΚΕΛΙΤΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281 100%  
Επίστεψη στηθαίου ή ποδιάς με σύνθετα πανέλα ξυλείας βακελίτη, επενδεδυμένα με φυσικό κονίαμα 
ενδεικτικού τύπου Parklex 
Facade. 
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           Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης  της 
επίστεψης, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ενός m2 135,00 € ΕΚΑΤΟΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατασκευασμένης επένδυσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00 
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε 

           
A.T. : 84 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ3 ΔΑΠΕΔΟ LINOLEUM 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:       
Επιστρώσεις εσωτερικών χώρων με δάπεδο linoleum ελαστικό, σε ρολό πλάτους 2μ. και πάχους 2,50χιλ.  
Βραδυφλεγές, ηχοαπορροφητικό, με υπόστρωμα συνθετικό (περιέχει φελλό και ξύλο), αντιμικροβιακό, 
ανθεκτικό σε υψηλά φορτία και μεγάλη κίνηση, οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατική 
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται η προμήθεια και επί τόπου 
μεταφορά του ελαστικού δαπέδου, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής, ώστε το δάπεδο να 
είναι έτοιμο για χρήση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,00 
(Ολογράφως) : τριάντα τρία 

           
A.T. : 85 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ1 ΤΑΡΤΑΝ (ΧΥΤΟ) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:       
Επιστρώσεις με συνθετικό τάπητα που θα γίνεται σε δύο στρώσεις.  Η πρώτη στρώση πάχους 40χιλ. θα 
αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15 χιλ., που 
θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  Το μείγμα θα παρασκευάζεται και θα 
διαστρώνεται χυτό επί τόπου του έργου με χρήση οδηγών (ράγες).  Πάνω στην πρώτη στρώση (αφού έχει 
στεγνώσει) θα διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση πάχους 10 χιλ.  Η στρώση αυτή 
αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM (καουτσούκ) οποιασδήποτε απόχρωσης και κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 1-3,5 χιλ., που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.  Θα υπάρχει η 
δυνατότητα να δημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια, σχήματα, κ.λ.π. διαφορετικών 
χρωμάτων.  Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  Ο 
συγκεκριμένος τάπητας θα πρέπει να είναι υδατοπερατός και κατάλληλος για ύψος πτώσης έως 130 χιλ.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η εγκατάσταση, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής.  Δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

           
A.T. : 86 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.63.02ΣΧ ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5467.01 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου κινητού διαχωριστικού τοίχου εσωτερικού χώρου τύπου ABOPART, με 
ηχομόνωση 
Rw40db, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ( ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα"). 
Κατασκευή: 
Το πλαίσιο αποτελείται από μεταλλικό σκελετό.  Επάνω στο πλάισιο στερεώνονται μοριοσανίδες πάχους 
19 χιλ. (και στις δύο 
πλευρές) και στο σόκορο υπάρχει προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο (κοίλο-κυρτό).  Οι 
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           μοριοσανίδες είναι σταθερά 
συνδεδεμένες προς το σκελετό των πανέλων.  Οι διατομές των προφίλ του σόκορου είναι τέτοιας 
κατασκευής που επιτρέπουν την 
σε βάθος διείσδυση του κυρτού μέσα στο κοίλο προφίλ, ενώ ελαστικά προφίλ ενισχύουν την ηχομονωτική 
στεγανότητα της 
σύνδεσης. 
Εσωτερικά υπάρχουν κοχλιωτοί μηχανισμοί που ενεργοποιούν στεγανοποιητικά πέλματα στα άνω και κάτω 
άκρα του πανέλου, 
που συσφίγγουν το πανέλο μεταξύ δαπέδου και οδηγού. 
Η ανάρτηση των πανέλων γίνεται σε ένα (1) ή δύο (2) σημεία με ειδικά ένσφαιρα ράουλα για να γίνεται 
ομαλά η κίνηση.  Ο 
οδηγός είναι από γαλβανισμένο χάλυβα διαστάσεων 98Χ66 ή 110Χ90 ή 140Χ80 αναλόγως του βάρους των 
πανέλων και του 
ύψους.  Η ρύθμιση του ύψους των πανέλων γίνεται από τους ρυθμιστικούς κοχλίες, χωρίς να χρειάζεται 
επέμβαση σε άλλα 
σημεία της κατασκευής. 
Αποθήκευση: 
Η αποθήκευση των πανέλων μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη διαμόρφωση του 
χώρου. 
Πόρτες : 
Η πόρτα διέλευσης (προαιρετική) μονόφυλλη ή δίφυλλη, αποτελεί μέρος του πανέλου και είναι πλήρης, 
με πετούγιες που 
βρίσκονται σε εσοχή και δεν εξέχουν από την επιφάνεια της πόρτας.  Το μανδάλωμα της πόρτας γίνεται 
στο αμέσως επόμενο 
πανέλο.  Για την ακριβή τοποθέτηση των πανέλων της πόρτας και του διπλανού, υπάρχουν ειδικοί πύροι 
-στο εσωτερικό των 
πανέλων- που μανδαλώνουν στο δάπεδο.  Στα σημεία του κλεισίματος υπάρχουν προφίλ σε σχήμα διπλού 
"Ζ" με δύο λαστιχένια 
προφίλ για την εξασφάλιση της ηχομόνωσης.  Το πέλμα της πόρτας κατεβαίνει κατά το κλείσιμο και 
ανεβαίνει κατά το άνοιγμα, 
με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού. 
Κλείσιμο : 
Το τελικό κλείσιμο του τοίχου αφού τα πανέλα έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους, γίνεται με τη 
βοήθεια του τελευταίου 
(συνήθως) πανέλου που είναι τηλεσκοπικό κατά την οριζόντια έννοια.  Ο χειρισμός των κανονικών 
πανέλων και του 
τηλεσκοπικού γίνεται με τη βοήθεια μανιβέλας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλειο κλείσιμο και 
ερμητικό σφράγισμα κάθε 
διάκενου. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά  και η τοποθέτηση του διαχωριστικού τοίχου, η προμήθεια 
και τοποθέτηση των 
μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση  των κλειδαριών και χειρολαβών.  Παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τηην αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 495,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
} 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 495,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα πέντε 

           
A.T. : 87 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.66.01 Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5466.1 100%  
Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 mm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς 
υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα τους, αποτελούμενα από πλαίσιο 
(τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή 
με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας 
(οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα 
υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και 
τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και 
χειρολαβών. 
 
Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm. 
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           Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 88 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1 100%  
Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ 
πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό 
άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό 
κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και 
στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, 
καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η 
κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών 
κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 112,00 
(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα 

           
A.T. : 89 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.16 Κρεμάστρες (port-manteau) απλές 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5616 100%  
Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από 
διατομή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και 
οιουδήποτε μήκους, με περιθώρια και απλές ευθύγραμμες γλυφές, με βιδωτά 
άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, με ανάρτηση από μεταλλικές 
θηλιές στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, 
άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

           
A.T. : 90 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.17 Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100%  
Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγμένα 
φορμαλδεϋδης, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή μάτ) εφαρμοζόμενα με 
πρέσσα με χρήση κόλλας φορμάικας και με περιθώρια από πηχάκια είτε με συναρμογή 
ακριβείας των ακμών της φορμάικας, με όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορμίες για 
την εφαρμογή, τα εξαρτήματα ή μηχανισμούς και γενικά φορμάικα σε φύλλα με τις 
φθορές και απομειώσεις, κόλλα φορμάικας και μικροϋλικά καθώς και εργασία για 
πλήρη κατασκευή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

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

           
A.T. : 91 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 
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              Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100%  
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 
90 cm περίπου, που περιλαμβάνει: 
 
α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με 
επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με 
στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα 
υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 
β)Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για 
την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 
γ)Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) 
με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του 
σφραγιστικού υλικού. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 
επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

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

           
A.T. : 92 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%  
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από 
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, 
πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με 
ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες 
εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή 
σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
 
-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες 
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm 
ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή 
σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από 
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ 
για την προστασία τους από την υγρασία 
-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 
 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης. 

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

           
A.T. : 93 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%  
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" 
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή 
φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC 
πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και 
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           κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα. 
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm. 
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες 
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm 
ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή 
σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από 
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
 
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

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

           
A.T. : 94 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%  
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 
mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις 
των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 
", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα. 
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 
8 mm. 
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από 
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), 
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία 
PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από 
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ 
για την προστασία τους από την υγρασία. 
-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 
 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

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

           
A.T. : 95 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%  
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 
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           θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

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

           
A.T. : 96 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%  
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 
ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί 
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

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

           
A.T. : 97 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 100%  
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών 
επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον 
τοίχο. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60 
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 98 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6119 100%  
Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο 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): 4,50 
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 99 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.01 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6201 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες 
σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και 
γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης 
και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

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

           
A.T. : 100 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.  Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με 
αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή 
σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής 
και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20 
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 101 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς 
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα 
λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 
kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 
1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις 
βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των 
εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 
(Ολογράφως) : διακόσια 

           
A.T. : 102 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 

πυραντίστασης 90 min 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με 
εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση 
από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές 
κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 
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           πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα 
και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της 
Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) 
και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 
 
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 103 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.05 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο 

κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με 
εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση 
από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές 
κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και 
χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος 
φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η 
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 
 
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 420,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι 

           
A.T. : 104 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 
304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή 
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος. 

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

           
A.T. : 105 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%  
Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε πασσάλους ή 
σε σκελετό περιφραγμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. 
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            Ευρώ (Αριθμητικά): 3,05 
(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά 

           
A.T. : 106 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.63.03ΣΧ ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5464 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης ξύλινης πρεσσαριστής ανοιγόμενης θύρας, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 
συνολικού πάχους 40 mm, ενδεικτικού τύπου "SP DOORS THEUMA 60-40 Db", διπλού πετσώματος από καπλαμά 
οξιάς με 
γέμισμα θερμομονωτικού και ηχομονωτικού υλικού, με προστατευτική λωρίδα ηλεκτρογαλβανισμένης 
λαμαρίνας στο κάτω 
μέρος.  Διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
πυραντίστασης και 
ηχομόνωσης. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσας και των θυρόφυλλων επί τόπου, η πάκτωση της κάσας στην 
τοιχοποιϊα και η 
πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση 
όλων των εξαρτημάτων 
της θύρας, για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία της. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-
08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 430,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 430,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα 

           
A.T. : 107 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.13ΣΧ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΞΥΛΙΝΕΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813 100%  
Ξύλινες οριζόντιες περσίδες σκιασμού υαλοστασίων όψεων τοποθετημένες επί μεταλλικού σκελετού. Με 
επεξεργασία 
εμποτισμού και βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση, με αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες.  Οι οδηγοί 
στήριξης και τα περιφερειακά 
εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής στην ίδια απόχρωση με αυτή των 
περσίδων.  Ο 
χειρισμός τους γίνεται ηλεκτροκίνητα, ασύρματα, με τηλεχειριστήριο. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρσμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα. 
Παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 700,00 € ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00 
(Ολογράφως) : επτακόσια 

           
A.T. : 108 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.25ΣΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ, 

ΣΥΡΟΜΕΝΗ,ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6225 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας περίφραξης, πλήρους, συρόμενης, μονόφυλλης ή δίφυλλης, 
ηλεκτροκίνητης, 
ενδεικτικού τύπου ASCO, γαλβανισμένη εν θερμώ κατά ISO 1461 ή και βαμμένη σε αποχρώσεις RAL, 
οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό και κουτί προφύλαξης του μηχανισμού, σύμφωνα με τη μελέτη 
και τις οδηγίες της 
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           κατασκευάστριας εταιρίας.  Ο οδηγός είναι από γαλβανισμένο χάλυβα διαστάσεων αναλόγως του βάρους 
της θύρας και του 
ύψους της. Αποτελείται από : 
-Πλαίσιο από ορθογώνια κοιλοδοκό με ή χωρίς εσωτερικό κιγκλίδωμα. 
-Στοπ ασφαλείας. 
-Ορθοστάτη κλεισίματος από κοιλοδοκό, πύργο συγκράτησης από κοιλοδοκούς και ράουλα από τεφλόν. 
-Δύο μεταλλικά ενισχυμένα ράουλα για την κύλισή της. 
-Οδηγό από ανεστραμμένο UPN100 και γωνία 30/30/3. 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας,  κλειδαριά και 
χειρολαβές και η 
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας, ώστε αυτή να παραδωθεί σε πλήρη λειτουργία,  
σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 
Εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και ρύθμισης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 720,00 
(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι 

           
A.T. : 109 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.05ΣΧ Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, τρίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο 

οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6326 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση τρίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 
πιστοποιητικό κλάσης 
πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP 
ελαχίστου πάχους 
2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 
με εξωτερική 
επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από 
ορυκτοβάμβακα 
πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές 
ρητίνες), με 
μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου από χαλύβδινα 
εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, 
μηχανισμό 
προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα 
πανικού. Η κάσσα 
και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η 
πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση 
όλων των 
εξαρτημάτων της θύρας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 755,00 € ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 755,00 
(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα πέντε 

           
A.T. : 110 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.05ΣΧ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΘΥΡΑΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού για πόρτες πυρασφάλειας με ροζέτα και κύλινδρο που 
απαιτείται για τη?λειτουργία 
της και μια κλειδαριά με χρήση πανικού. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 
Τιμή ενός ΤΕΜ 85,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
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           Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00 
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

           
A.T. : 111 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.05ΣΧ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΘΥΡΑΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού για πόρτες πυρασφάλειας με ροζέτα και κύλινδρο που 
απαιτείται για τη λειτουργία 
της και μια κλειδαριά με χρήση πανικού. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 
Τιμή ενός ΤΕΜ 100,00 € ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 

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

           
A.T. : 112 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.016.02ΣΧ Μεταλλικός χειρολισθήρας από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διατομής Φ 1 1/4 '' 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417 100%  
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού χειρολισθήρα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διατομής Φ 1 1/4", 
με όλα τα ειδικά 
κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, 
με τον χρωματισμό. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Τιμή ενός m 14,00 € ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

           
A.T. : 113 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50ΣΧ1 ΘΥΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας περίφραξης περιβάλλοντα χώρου, μονόφυλλης ανοιγόμενης, 
κατασκευαζόμενης από σχάρα, 
ενδεικτικού τύπου ASCO από δομικό χάλυβα κατά ΕΝ 10025, ύψους 1μ. και πλάτους 1,50μ., με 
περιμετρικές κοιλοδοκούς και 
σχάρα περαστή. 
Για τη στήριξη της πόρτας υπάρχουν δύο κοιλοδοκοί και το φύλλο της πόρτας στηρίζεται στη μια 
κοιλοδοκό με δύο μεντεσέδες. 
Η πόρτα έχει κλειδαριά. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας και γενικά τα υλικά 
και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
Τιμή ενός m2 520,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 520,00 
(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι 

           
A.T. : 114 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50ΣΧ2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΔΙΦΥΛΛΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση  θύρας περίφραξης δίφυλλης ανοιγόμενης ενδεικτικού τύπου ASCO από 
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           δομικό χάλυβα ΕΝ 10025, 
ύψους 1,50μ. και πλάτους 1,60μ., με σχάρα περαστή. 
Για τη στήριξη των δύο φύλλων υπάρχουν δύο κοιλοδοκοί.  Η στήριξη των φύλλων στους κοιλοδοκούς 
γίνεται με δύο 
μεντεσέδες για κάθε φύλλο.  Η πόρτα έχει κατακόρυφο σύρτη (στο ένα φύλλο) και κλειδαριά. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας και γενικά τα 
υλικά, μικροϋλικά και η 
εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
Τιμή ενός m2 570,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 570,00 
(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα 

           
A.T. : 115 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ1 ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενες με 
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, βιομηχανικής 
κατασκευής, προερχόμενες από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους 
στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, απεριόριστης 
αντοχής, με 
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας 
Uf = 2.8 W/m2*K, 
χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλες οι θύρες θα είναι θερμοδιακοπτόμενες, θα διαθέτουν 
μηχανισμούς που κλείνουν σε 
πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των θυρών συμπεριλαμβανομένων των 
ειδών κιγκαλερίας 
και λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03- 00 
"Κουφώματα 
Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 185,00 € ΕΚΑΤΟΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00 
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε 

           
A.T. : 116 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ2 ΥΑΛΟΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενες με 
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, βιομηχανικής 
κατασκευής, προερχόμενες από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους 
στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, απεριόριστης 
αντοχής, με 
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας 
Uf = 2.8 W/m2*K, 
χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλες οι θύρες θα είναι θερμοδιακοπτόμενες, θα διαθέτουν 
μηχανισμούς που κλείνουν σε 
πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά ρολά αλουμινίου, χειροκίνητα, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρη, 
κατασκευαζόμενα σύμφωνα 
Mε τη μελέτη του έργου, τις προδιαγραφές του οίκου παραγωγής και τις οδηγίες της επίβλεψης, 
αποτελούμενα από περσίδες 
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           οποιουδήποτε χρώματος (σύμφωνα με τη μελέτη, ή επιλογής της επίβλεψης), συμπεριλαμβανομένων και 
όλων των απαιτούμενων 
ειδών εξοπλισμού πλήρους λειτουργίας, εξαρτημάτων, βοηθητικών υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή 
προμήθεια όλων των 
απαιτούμενων υλικών, καθώς και δαπάνες εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη 
εκετέλεση των εργασιών. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των θυρών συμπεριλαμβανομένων των 
ρολών αλουμινίου, 
των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και 
την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 355,00 € ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 355,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα πέντε 

           
A.T. : 117 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ3 ΔΙΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενες με 
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε 
Δίφυλλα υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενα με μεντεσέδες, 
οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, βιομηχανικής 
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους 
στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, απεριόριστης 
αντοχής, με 
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας 
Uf = 2.8 W/m2*K, 
χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, θα διαθέτουν 
μηχανισμούς που κλείνουν σε 
πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Συμπεριλαμβάνονται εξωτερικές ποερσίδες αλουμινίου, χειροκίνητες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρεις, 
κατασκευαζόμενες 
σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, τις προδιαγραφές του οίκου παραγωγής και τις οδηγίες της επίβλεψης,  
οποιουδήποτε 
χρώματος (σύμφωνα με τη μελέτη, ή επιλογής της επίβλεψης), συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
απαιτούμενων ειδών 
εξοπλισμού πλήρους λειτουργίας, εξαρτημάτων, βοηθητικών υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια 
όλων των 
απαιτούμενων υλικών, καθώς και δαπάνες εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη 
εκετέλεση των εργασιών. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των θυρών συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών 
περσίδων αλουμινίου, των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους 
κατασκευαστή, της επίβλεψης και 
την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 250,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

           
A.T. : 118 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ4 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενα με μεντεσέδες, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
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           σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους 
στοιχείων τους 
ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, απεριόριστης αντοχής, με 
δυνατότητα υποδοχής 
διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας Uf = 2.8 W/m2*K, 
χρώματος επιλογής 
της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, θα διαθέτουν μηχανισμούς που κλείνουν 
σε πολλαπλά σημεία, 
επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοστασίων  αλουμινίου, των 
ειδών κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 220,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

           
A.T. : 119 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ5 ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΦΕΓΓΙΤΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, σταθερά με ανοιγοκλινόμενο 
φεγγίτη,  με μεντεσέδες, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, 
βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, 
με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, 
απεριόριστης αντοχής, 
με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή 
θερμοπερατότητας Uf = 2.8 
W/m2*K, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, θα 
διαθέτουν μηχανισμούς που 
κλείνουν σε πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοστασίων  αλουμινίου, των 
ειδών κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 160,00 € ΕΚΑΤΟΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00 
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα 

           
A.T. : 120 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ6 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΦΕΓΓΙΤΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενα με ανοιγοκλινόμενο 
φεγγίτη,  με 
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, 
υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική 
διαδικασία, με 
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από 
TPV-EPDM, 
απεριόριστης αντοχής, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με 
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           μέγιστο συντελεστή 
θερμοπερατότητας Uf = 2.8 W/m2*K, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι 
θερμοδιακοπτόμενα, θα 
διαθέτουν μηχανισμούς που κλείνουν σε πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοστασίων  αλουμινίου, των 
ειδών κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 220,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

           
A.T. : 121 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ7 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, τρίφυλλα πτυσσόμενα,  με 
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, βιομηχανικής 
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους 
στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, απεριόριστης 
αντοχής, με 
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας 
Uf = 2.8 W/m2*K, 
χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, θα διαθέτουν 
μηχανισμούς που κλείνουν σε 
πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοστασίων  αλουμινίου, των 
ειδών κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 220,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

           
A.T. : 122 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ8 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, δίφυλλα επάλληλα συρόμενα,  με 
μεντεσέδες, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, 
βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, 
με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, 
απεριόριστης αντοχής, 
με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή 
θερμοπερατότητας Uf = 2.8 
W/m2*K, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, θα 
διαθέτουν μηχανισμούς που 
κλείνουν σε πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοστασίων  αλουμινίου, των 
ειδών κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
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           Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 200,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 
(Ολογράφως) : διακόσια 

           
A.T. : 123 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01ΣΧ9 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, τρίφυλλα επάλληλα συρόμενα, με 
μεντεσέδες, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, 
βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, 
με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, 
απεριόριστης αντοχής, 
με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή 
θερμοπερατότητας Uf = 2.8 
W/m2*K, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, θα 
διαθέτουν μηχανισμούς που 
κλείνουν σε πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοστασίων  αλουμινίου, των 
ειδών κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 220,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

           
A.T. : 124 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01Σ10 ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
Φεγγίτες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, ανακλινόμενοι,  με μεντεσέδες, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενοι από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των 
επιμέρους στοιχείων τους 
ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, απεριόριστης αντοχής, με 
δυνατότητα υποδοχής 
διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας Uf = 2.8 W/m2*K, 
χρώματος επιλογής 
της επίβλεψης.  Όλοι οι φεγγίτες θα είναι θερμοδιακοπτόμενοι, θα διαθέτουν μηχανισμούς που κλείνουν 
σε πολλαπλά σημεία, 
επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των φεγγιτών  αλουμινίου, των ειδών 
κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένοι και στερεωμένοι. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 150,00 € ΕΚΑΤΟΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

           
A.T. : 125 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01Σ11 ΔΙΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
 
Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, δίφυλλα ανοιγόμενα,  με 
μεντεσέδες, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και τα σχετικά σχέδια, υψηλής αντοχής, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, βιομηχανικής 
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους 
στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, με χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV-EPDM, απεριόριστης 
αντοχής, με 
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με τη μελέτη, με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας 
Uf = 2.8 W/m2*K, 
χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Όλα τα υαλοστάσια θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, θα διαθέτουν 
μηχανισμούς που κλείνουν σε 
πολλαπλά σημεία, επιπέδου ασφαλείας WK3. 
Πλήρης εργασία που συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοστασίων  αλουμινίου, των 
ειδών κιγκαλερίας και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή, της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Τιμή ενός m2 220,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

           
A.T. : 126 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.50.02ΣΧ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (ΡΟΛΛΑ) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  
 
Προπετάσματα αλουμινίου θυρών ή παραθύρων χειροκίνητα, διπλού τοιχώματος, πλήρη, ανεξαρτήτως 
αριθμού φύλλων και 
διαστάσεων,   ενδεικτικού τύπου Α100 "ΛΥΡΙΤΗΣ Α.Ε.", κατασκευαζόμενα σύμφωνα με τη μελέτη του 
έργου, τις προδιαγραφές 
του οίκου παραγωγής, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", σε 
οποιοδήποτε σημείο 
του έργου, αποτελούμενα από περσίδες αλουμινίου οποιουδήποτε χρώματος (σύμφωνα με τη μελέτη ή 
επιλογής της επίβλεψης). 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα είδη εξοπλισμού πλήρους λειτουργίας, βοηθητικά υλικά και 
μικροϋλικά, δηλαδή 
προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και δαπάνες εργαλείων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού για την 
πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 
Τιμή ανά m2 επιφάνειας. 
Τιμή ενός m2 380,00 € ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα 

           
A.T. : 127 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β02.ΣΧ2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΥΨΟΥΣ 1,50μ.) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  
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           Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με οριζόντιες σανίδες διατομής 2,2Χ12 εκ., που θηλυκώνουν σε ξύλινες 
κολώνες διατομής 
10Χ10 με ελευθερο ύψος 1,50μ.  Οι κολώνες τοποθετούνται σε απόσταση 1,00μ. μεταξύ τους.  Η απόσταση 
των οριζόντιων 
σανίδων από τη στέψη του περιμετρικού στηθαίου στερέωσης είναι της τάξης των 10εκ.  Η ξύλινη 
περίφραξη θα είναι βαμμένη 
σε αποχρώσεις σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.  Επίσης τα ξύλα θα 
είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένα για αυξημένη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την 
πλήρη στερέωση, 
κατασκευή και τοποθέτηση της περίφραξης, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Τιμή ενός  m 75,00 € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

           
A.T. : 128 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β02ΣΧ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΥΨΟΥΣ 1,00μ.) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%  
Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με οριζόντιες σανίδες διατομής 2,2Χ12 εκ., που θηλυκώνουν σε ξύλινες 
κολώνες διατομής 
10Χ10 με ελευθερο ύψος 1,00μ.  Οι κολώνες τοποθετούνται σε απόσταση 1,00μ. μεταξύ τους.  Η απόσταση 
των οριζόντιων 
σανίδων από τη στέψη του περιμετρικού στηθαίου στερέωσης είναι της τάξης των 10εκ.  Η ξύλινη 
περίφραξη θα είναι βαμμένη 
σε αποχρώσεις σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.  Επίσης τα ξύλα θα 
είναι κατάλληλα 
επεξεργασμένα για αυξημένη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την 
πλήρη στερέωση, 
κατασκευή και τοποθέτηση της περίφραξης, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) και οι δαπάνες του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Τιμή ενός  m 60,00 € ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

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

           
A.T. : 129 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες 

και καμπύλες ράβδους 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 100%  
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): 5,30 
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά 

           
A.T. : 130 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 63.01.ΣΧ ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΛΩΒΟ 

           Σελίδα 66 από 73 
 



Τιμολόγιο μελέτης 

              Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ανεμόσκαλας με προστατευτικό κλωβό, πλάτους 500 mm, ενδεικτικού 
τύπου ASCO, με 
σκελετό από κοιλοδοκό 50Χ25Χ2 mm και αντιολισθητικά σκαλοπάτια, γαλβανισμένη εν θερμώ κατά ISO 
1461, 
προσυναρμολογιμένη στο εργοστάσιο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 24532. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
των υλικών ήλωσης 
και στερέωσης, καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση, όπως και η 
μεταφορά. 
Τιμή ανά μέτρο ύψους (μ). 
Τιμή ενός μ 260,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00 
(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα 

           
A.T. : 131 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.01 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών 

με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%  
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με 
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με 
αναδίπλωση. 
 
Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

           
A.T. : 132 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με 

γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%  
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με 
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με 
αναδίπλωση. 
 
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

           
A.T. : 133 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%  
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 134 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.25 Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7745 100%  
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς. σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών".  Προετοιμασία, τρίψιμο με σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό 
σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60 
(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 135 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%  
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό 
οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και 
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25 
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

           
A.T. : 136 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα  αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 100%  
Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό 
ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 137 
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 7785.1 100%  
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 
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           χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 138 
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 7785.1 100%  
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

           
A.T. : 139 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%  
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 140 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%  
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 
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           και εργασία. 
 
Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 141 
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 7786.1 100%  
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα 
και εργασία. 
 
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 142 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%  
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες 
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε 
δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής 
και αισθητικού αποτελέσματος 
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 143 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%  
Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή 
ανοξείδωτη λαμαρίνα ποιότητας AISI 316, πάχους 1,0 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με ανοξείδωτους κοχλιοφόρους ήλους στην 
περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά 
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Τιμολόγιο μελέτης 

           σχέδια της μελέτης. 
 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, 
στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 144 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη 
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου 
και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

           
A.T. : 145 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%  
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, 
ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 
τον προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

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

           
A.T. : 146 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  

με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%  
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση 
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, 
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. 
 
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. Tιμή ανά τετραγωνικό 
μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 147 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), 

οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%  
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση 
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, 
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. 
 
Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες. Tιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

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

           A.T. : 148 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

934-2 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921 100%  
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές 
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

           A.T. : 149 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47ΣΧ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΨΕΩΝ 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%  
 
Εξωτερική θερμομόνωση των όψεων του κτιρίου με σύστημα ενδεικτικού τύπου KNAUF THERMOPROSOPSIS 
"FINE" πάχους 
7 cm, με πλάκες από διογκωμένο γραφιτιούχο πολυστυρένιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό και ειδικό επίχρισμα 
σε πλαστικό πλέγμα. 
Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται : 
α) Η προετοιμασία των επιφανειών με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με τη μελέτη και τις 
οδηγίες της επίβλεψης και 
της προμηθεύτριας εταιρίας. 
β) Η προμήθεια και στερέωση των θερμομονωτικών πλακών πάχους 7 cm, στην επιφάνεια των εξωτερικών 
τοίχων μέσω 
κατάλληλων βυσμάτων και συγκολλητικής ύλης, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης και 
της προμηθεύτριας 
εταιρίας. 
γ) Το σύνολο των ασταριών και υλικών υποστρωμάτων που απαιτούνται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες. 
δ) Η προμήθεια και στερέωση του πλαστικού πλέγματος 
ε) Η εφαρμογή ειδικού έγχρωμου ή λευκού επιχρίσματος πάχους 8, 10mm, μέσω κατάλληλου μηχανήματος 
στ) Το σύνολο των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της παρέμβασης. 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και την  ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής θερμομονωμένης επιφανείας 
Τιμή ενός m2 30,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):30 (Ολογράφως): τριάντα 
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TIMOΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ H/M (ΤΡΙΜΗΝΟ C 2012) 

 Α.Τ.: 2.1 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8034.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3/4" πάχους 2,65 mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3/4" πάχους 2,65 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 15,97 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ    ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 Α.Τ.: 2.2 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8034.3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 " πάχους 3,25 mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 " πάχους 3,25 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 19,62 € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 
 Α.Τ.: 2.3 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8034.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 1/2" πάχους 3,25 mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 1/2" πάχους 3,25 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 25,70 € ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 Α.Τ.: 2.4 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8034.6 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ  2" πάχους 3,65 mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ  2" πάχους 3,65 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 30,33 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 Α.Τ.: 2.5 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8034.6-ΣΧΕΤ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 2,5-3" πάχους 3,75 mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ  2,5-3 " πάχους 3,75 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 37,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
  
 
 Α.Τ.: 2.6 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8034.6-ΣΧΕΤ2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3,5-4" πάχους 3,95 mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ  3,5-4 " πάχους 3,95 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ. 
ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 43,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.:  2.7 
ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 1" 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 1" πάχους 3,25 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και 
μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 21,25 € ΕΙΚΟΣΙ  ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 



  Α.Τ.:  2.8 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 2" πάχους 3,65 mm,  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 2" πάχους 3,65 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και 
μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 33,58 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
  Α.Τ.:  2.9 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 3" 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 3" πάχους 4,05 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και 
μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 51,06 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.10 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ4 Σιδηροσωλήνας μαύρος εσωτερικής διαμέτρου 1 ins, βαρέως τύπου 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ4 100% 
 Σιδηροσωλήνας μαύρος εσωτ. διαμ. 1 ins, βαρέως τύπου, πάχους τοιχωμάτων 3.25 mm με σπείρωμα στα άκρα, κατά τα λοιπά 
 σύμφωνα με το DIN 2440 τοποθετούμενος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως-κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων 
 όλων των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (μούφες ενισχυμένες κορδονάτες, γωνίες, καμπυλες, ταύ, συστολές κλπ.) πλήν των 
 ρακόρ, όπως επίσης και των υλικών συνδέσεων, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών κλπ. 
 παραδοτέος σε λειτουργία.  (1m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 26,77 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.:  2.11 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ40-ΣΧΕΤ Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 1 ins 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ40 100% 
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, ή ισοδύναμου, με προστασία UV, 
πάχους 20mm περίπου, για σωλήνα διαμέτρου 1 ins  , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,  (m)  
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 11,50 € ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. 2.12 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8694.21.1-ΣΧΕΤ Θερμική μόνωση σωλήνων      
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ40  
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, ή ισοδύναμου, με προστασία UV, 
πάχους 15mm περίπου, για σωλήνα διαμέτρου 2 - 3  INS , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,  (m)  
Τιμή ενός m 19,50 € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.13 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Φ 15 mm  πάχους τοίχ. 0.75 mm , τοποθετημένος με όλα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 7 100% 
 Χαλκοσωλήνας Φ 15 mm  πάχους τοίχ. 0.75 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
 (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 7,08 € ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.14 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Φ 18 mm  πάχους τοίχ. 0.80 mm , τοποθετημένος με όλα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 7 100% 
 Χαλκοσωλήνας Φ 18 mm  πάχους τοίχ. 0.80 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
 (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 8,68 € ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 



Α.Τ.: 2.15 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm  πάχους τοίχ. 0.90 mm , τοποθετημένος με όλα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 7 100% 
Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm  πάχους τοίχ. 0.90 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 11,53 € ΕΝΤΕΚΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.16 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8041.9.1 Χαλκοσωλήνας Φ 35 mm  πάχους τοίχ. 1.00 mm , τοποθετημένος με όλα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 7 100% 
 Χαλκοσωλήνας Φ 35 mm  πάχους τοίχ. 1.00 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (m)  
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 18,90 € ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.17 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 100 mm   πιέσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 100 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για 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. 
(m) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 22,85 € ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.: 2.18 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1.10-ΣΧΕΤ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 140 mm   πιέσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 140 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 4.0 atm., για 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. 
(m)  ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 27,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.19 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1.12-ΣΧΕΤ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 200 mm   πιέσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 200 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για 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. 
(m) (m)  ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 34,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.20 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6χ10 cm από σκληρό P.V.C., πιέσεως 
λειτουργίας δια 20ψC μέχρι 4 atm, μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, 
στερεώσεως κλπ. ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 10,51 € ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.21 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.2-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve  ¾ ins 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου ¾ ins, ορειχάλκινη , με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
 εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 16,00 € ΔΕΚΑ  ΕΞΙ ΕΥΡΩ  
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.22 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.3-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve , 1 ins  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 



Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου 1 ins, ορειχάλκινη, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
 εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 18,00 € ΔΕΚΑ  ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 2.23 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.4-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve , 1 ½  ins  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου 1&1/2 ins, ορειχάλκινη,  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
 εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 30,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ   ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.24 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8106.1.5-ΣΧΕΤ Σφαιρική Βαλβίδα Ball Valve , 2  ins  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
Σφαιρική Βαλβίδα BALL VALVE διαμέτρου 2 ins, ορειχάλκινη, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
 εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 42,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ    ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.25 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8108.3.2  Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 50 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ12 100% 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 50 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 102,64  € ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.26 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8108.3.3  Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 65 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ12 100% 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 65 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 128,27  € ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.27 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8108.3.4  Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 80 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ12 100% 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 80 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 155,34  € ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ   
 
 
Α.Τ.: 2.28 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8108.3.5  Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 100 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ12 100% 
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά,Φ 100 mm ονομαστικής πιέσεως 10 atm, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους  εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 197,86  € ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ   ΛΕΠΤΑ   
 
 
Α.Τ.: 2.29 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8125.1.6  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη,με γλωτίδα(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα Φ 2 ins 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα Φ 2 ins, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με 
λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 50,16  € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
 



Α.Τ.: 2.30 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8126.2.3-ΣΧΕΤ  Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ,  Φ 65-80 mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ,  συνδεόμενη με φλάντζες Φ 65-80 mm, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο 
πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 145,00  € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 
   
 
Α.Τ.: 2.31 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8126.2.4-ΣΧΕΤ  Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ,  Φ 90-110 mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ,  συνδεόμενη με φλάντζες Φ 90-110 mm, κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο 
πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 240,00  € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
 Α.Τ.: 2.32 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ11 Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11 100% 
 Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των μικροϋλικών και  της 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 15,75 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.33 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ82 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μέτρου σωληνώσεως από θαλάμου αναρροφήσεως μέχρι 
της Κεντρικής δικλείδας, ονομαστικής δια 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ82 100% 
 
Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός μ.σωληνώσεως από θαλάμου αναρροφήσεως μέχρι της Κεντρικής δικλείδας, ονομ. διαμ. 400 
χλστ. και πάχους ελάσματος 6.3 χλστ., αποτελουμένη από ευθύγραμμα τμήματα, καμπύλες κλπ. μετά των υλικών και μικροϋλικών 
συνδέσεως και στερεώσεως, ήτοι φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m. 229,51  € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ    ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.34 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ83 Φλάντζα χαλύβδινη ND 16, πλήρως τοποθετημένη εις τους αγωγούς των αντλιοστασίων μετά 
των υλικών ηλεκτροσυγκολλήσεως και  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ83 100% 
 
Φλάντζα χαλύβδινη ND 16, πλήρως τοποθετημένη εις τούς αγωγούς των αντλιοστασίων μετά των υλικών ηλεκτροσυγκολλήσεως και 
συνδέσεως, ονοματικής διαμέτρου 400 χιλ., ήτοι προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 243,92 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
    Α.Τ. 2.35 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8622.4.2-ΣΧΕΤ1 Τρίοδη Ηλεκτροκίνητη Βάνα  Ανάμειξης 1,5-2 ins 
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 24  
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα, αναμιξεως, λεβητοστασίου,  βαρέος τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως, διαμέτρου 1,5-2 ins, αποτελούμενη 
από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστή κλπ), τα μικρουλικά 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία.    (τεμ) 
Τιμή ενός ΤΕΜ 575,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ   
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 2.36 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8647.2-ΣΧΕΤ Θερμοστάτης χώρου, προοδευτικής λειτουργίας   
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ24  
Θερμοστάτης χώρου, προοδευτικής λειτουργίας, με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και  ρυθμίσεως 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 80,00 € OΓΔΟΝΤΑ   ΕΥΡΩ            
 
 
 
 



Α.Τ.: 2.37 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8138.1.3 Κρουνός εκροής (Βρύση) κοινός ορειχάλκινος,Φ 3/4 ins 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ12 100% 
Κρουνός εκροής (Βρύση)κοινός ορειχάλκινος, Φ 3/4  ins, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
 εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 11,93 € ΕΝΤΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. 2.38 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8141.1.2  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος,Φ 1/2 ins  
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,νιπτήρα επίτοιχος,Φ 1/2 ins ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 57,94 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ    ΛΕΠΤΑ    
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.39 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως)  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΑΤΗΕ8153.2 100% 
 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες, με τον  ορειχάλκινο 
πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους  στηρίξεως, δηλαδή 
υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 98,72 € ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.40 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42χ56, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 14 100% 
 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42χ56 περίπου ή οβάλ, 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.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ  167,60 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.41 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.5-ΣΧΕΤ Σιφώνι νιπτήρας Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 8 100% 
Σιφώνι νιπτήρας Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 26,71 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. 2.42 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8169.1.2-ΣΧΕΤ  Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, πορσελάνης μήκους 60 cm,  
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, πορσελάνης μήκους 60 cm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
(τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 21,22 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. 2.43 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8309.1.1-ΣΧΕΤ  Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του, χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστ. περίπου 70χ70. Περιλαμβάνονται η 
βαλβίδα εκροής, το πώμα της, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού με τον σταθερό καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογγοθήκη με 
χειρολαβή από πορσελάνη και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως από πορσελάνη, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(τεμ.) 
Τιμή ενός ΤΕΜ 201,44 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ.: 2.44 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8305.1.ΣΧ Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14 100% 
Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και 
απόριψη.   (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 45,95 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ  
 
 



 
Α.Τ.: 2.45 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ13 Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins επιχρωμιωμένος 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ13 100% 
 Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins επιχρωμιωμένος, ήτοι αναμικτήρ και μικροϋλικά επί τόπου και 
 εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως επί νιπτήρος πορσελάνης.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 60,62 € ΕΞΗΝΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.46 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ14 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου) 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14 100% 
 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 147,91 € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ   ΛΕΠΤΑ 
  
 
 
 
Α.Τ.: 2.47 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ17 Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης και μήκους 1.20 m 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ17 100% 
 Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης και μήκους 1.2 m μετά βαλβίδος, πώματος,  στηριγμάτων 
και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι νεροχύτης και λοιπά υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
παραδοτέος σε λειτουργία.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 161,85 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
 
  
 
 Α.Τ.: 2.48 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ18 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ18 100% 
 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 πλήρους τοποθετήσεως.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 22,97 € ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.49 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ24 Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων, μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3000 W, εγχώριος 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ24 100% 
 Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3.000W,  εγχώριος, σύμφωνος πρός τας Ελληνικάς 
 Προδιαγραφάς και φέρων επ' αυτού το σήμα ποιότητος, ήτοι προμήθεια, προσκόμισις, εγκατάστασις και σύνδεσις πρός γραμμήν 
 ηλεκτρικού ρεύματος και δίκτυα θερμού-ψυχρού ύδατος μετά των απαιτουμένων μικροϋλικών και της εργασίας δια παράδοσιν 
 αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 154,01 € ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ    ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ. 2.50 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8168.2-ΣΧΕΤ  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 35χ45 cm περίπου,  
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 35χ45 cm περίπου δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία 
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 49,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ      
 
 
 
Α.Τ.: 2.51 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ14-ΣΧΕΤ Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου 
τύπου) 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14 100% 
 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ εκ πορσελάνης υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, ήτοι λεκάνη και υλικά στερεώσεως 
και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 220,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ   ΕΥΡΩ   
 
 
 
 
Α.Τ. 2.52 
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8300.1.1-σχετ  Υδραυλικές εγκαταστάσεις λουτρού (WC) και εξοπλισμός  
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:ΗΛΜ 14 
 Υδραυλικές εγκαταστάσεις λουτρού (WC) και εξοπλισμός που περιλαμβάνει: 
 



1) Αποξήλωση παλαιών υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων λουτρού (WC) και ειδών υγιεινής και μεταφορά τους σε ασφαλές 
μέρος για απόρριψη. 
2) Προμήθεια και εγκατάσταση για :Σωληνώσεις θερμού ψυχρού νερού πλήρεις για WC 4 m2 περίπου 
 Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, από τήν εξωτερική πλευρά του τοίχου του 
 λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής και του θερμοσίφωνα, με τον διακόπτη στον 
κλάδο  τροφοδοτήσεως του θερμοσίφωνα, την γραμμή θερμού νερού και του θερμοσίφωνα μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεως των 
ειδών υγιεινής,  τα εξαρτήματα σχηματισμού των πιό πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταύ, καμπύλες, μαστοί κλπ.), τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και  στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
 
3) Προμήθεια και εγκατάσταση για : Σωληνώσεις  αποχετεύσεως WC (για WC 4 m2 περίπου) από σωλήνα αποχετεύσης από σκληρό 
PVC. Περιλαμβάνουν τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου διαμέτρου Φ100 mm, του νιπτήρα 
διαμέτρου Φ 40 mm, και της εσωτερικήε παρειάς του τοιχου του λουτρού ή της στήλης αποχετεύσεως, το πλαστικό σιφώνι δαπέδου με 
το εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, τον σωλήνα αποχετεύσεως του σιφωνιού διαμ. Φ50 mm , τα 
υλικά και μικρουλικά συγκολλήσεως συνδέσεως και στερεώσεως και την εργασία για παράδοση του λουτρού σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  
 (τεμ.) 
 
3) Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 40 x 50 cm περίπου, μιάς μπαταρίας (αναμικτήρας) 
θερμού – ψυχρού νερού ορειχάλκινης, μιας εταζέρας πορσελάνης μήκους 0,6 m, ενός καθρεπτη τοίχου, διαστάσεων 40 χ 60 cm 
περίπου, μιας σαπωνοθήκης πορσελάνης, μιάς λεκάνης αποχωρητηρίου ευρωπαικού ή τούρκικου τύπου με το πλαστικό της κάθισμα, 
μια χαρτοθήκη, ένα δοχείο πλύσεως (καζανάκι) όλα πλήρως εγκατεστημένα με όλα τα μικρουλικά εγκατάστασης και στήριξης.  
ΤΕΜ. 
 
 Τιμή ενός τεμ 1.390,00  Ευρώ € ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.53 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης, 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 19  100% 
 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, 
πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 38,19 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.54 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg, πλήρης, 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 19  100% 
 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 kg, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο, 
πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 58,87 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.55 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8202.2-ΣΧΕΤ Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg, 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 19  100% 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο 
πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 69,68 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.56 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 20-ΣΧΕΤ Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 20  100% 
 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης, αποτελουμένη από σιδηρούν κιβώτιον με  λάστιχο νερού  3/4 " μήκους 16 μ. 
, με ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο 3/4" . Διαστάσεις (ύψος xπλάτος x βάθος ) : 500 x 500 x 130 mm περίπου, ήτοι πυροσβεστική φωλεά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 138,00  € ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.   2.57 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 8201.2-ΣΧΕΤ :   Εγκατάσταση πυρανίχνευσης   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 46 100%  
Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης ήτοι, προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης έξι  ζωνών μετά της 
μπαταρίας , έξι (6)  μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, 12 ανιχνευτών καπνού φωτοηλεκτρονικούς ή θερμοδιαφορικούς , 4 φαροσειρήνων ,  
και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  (1 τεμ). 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 1190,00 € ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
 



Α.Τ.   2.58 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ 8547-ΣΧΕΤ2 :   Συντηρηση  (μικρής κλίμακας ) δικτύων πυρανίχνευσης / ή συναγερμού  ή ηλεκτρικού δικτύου 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 46  
Μικρής κλίμακας  συντήρηση / έυρεση βλάβης δικτύων πυρανίχνευσης ή συναγερμού ή ηλεκτρικού δικτύου, δηλαδή επίσκεψη , έλεγχος, 
και επισκευή βλάβης (π.χ. βραχυκυκλώματα / διαρροές) , σε υπάρχοντα δίκτυα πυρανίχνευσης / συναγερμών ή ηλεκτρικών δικτύων, ή 
δικτύων υπολογιστών (μικτονόμηση δικτύων δομημένης καλωδίωσης). Περιλαμβάνει και διάφορα μικρής αξίας μικρουλικά για την 
επισκευή των δικτύων και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Περιλαμβάνει το κόστος του συνεργείου / ώρα. (1 ώρα ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
Τιμή ανά ώρα επισκευής  ώρα  55,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.   2.59 
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8995.1-ΣΧΕΤ :   Φωτιστικό Ασφαλείας   / εξόδου 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 59 
Φωτιστικό ασφαλείας , προμήθεια και εγκατάσταση , με LED συνεχούς / μη συνεχούς 30/60 lm , διαστάσεων 25 cm μήκος x 7,5 cm 
πλάτος περίπου, μαζί με το αυτοκόλλητο (έξοδος δεξιά / αριστερά / πάνω / κάτω / ευθεία). Αυτονομία 3 ώρες.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 58,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.   2.60 
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8995.2-ΣΧΕΤ :   Φωτιστικό Ασφαλείας  υψηλής ισχύος 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 59  
Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος, με προβολείς 2 χ 20 W αλογόνου + LED 700 lm περίπου , αυτονομία 90 min περίπου , προμήθεια 
και πλήρης εγκατάσταση , με LED συνεχούς / μη συνεχούς 30/60 lm , διαστάσεων 30 cm μήκος x 30 cm πλάτος περίπου, μαζί με το 
αυτοκόλλητο (έξοδος δεξιά / αριστερά / πάνω / κάτω / ευθεία) . (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 170,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 2.61   
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8257.22.4 –ΣΧΕΤ1 Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 160 l. 
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 24  
Θερμαντήρας Νερού (μποιλερ), τριπλής ενέργειας , χωρητικότητας 160  λίτρων  ,με δύο σερπατίνες / 2 εναλλάκτες θερμότητας,, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 4753 και EN 12897, με ηλεκτρική αντίσταση τουλάχιστον 4 KW, εξωτερική μόνωση υψηλής 
ποιότητας πολυουρεθάνης,   οριζόντιο ή κάθετο ,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση , με όλα τα 
μικρουλικά του και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 1.010,00 € XIΛΙΑ ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ    
 
 
 
 
 
Α.Τ.  2.62 
 ΑΡΘΡΟ:         ΑΤΗΕ8605.1.1   Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως, παροχής εώς 2.50 m3/h    
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ28  
Κυκλοφορητής νερού χαμιλής πιέσεως, παροχής εώς 2.50 m3/h κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής 
θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο 
σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.   (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 290,50 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
 
 
Α.Τ.   2.63 
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 21 – ΣΧΕΤ2 :  Επισκευή – Συντήρηση  Κυκλοφορητή  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 23 
Επισκευή κυκλοφορητή  συστήματος θέρμανσης  δηλαδή αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικό και υδραυλικό, μεταφορά του σε 
συνεργείο, επισκευή ηλεκτρικών και μηχανολογικών μερών, επανατοποθέτησή του στο δίκτυο του μηχανοστασίου, δοκιμές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 189,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 2.64 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8766.3.1 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 46 100% 
 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 
 υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης 
 φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών  σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα  της 
εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 5,07 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ   ΛΕΠΤΑ 



 
 
 
Α.Τ.: 2.65 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8766.3.2 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 46  100% 
 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατ. 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 
 υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως 
όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών  σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 5,28 € ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.66 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8766.4.5-ΣΧΕΤ Καλώδιο τύπου NYM τετραπολικό διατ. 4Χ10 mm2 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 46 100% 
 Καλώδιο τύπου NYM τετραπολικό διατ. 4Χ10 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και  προσκόμιση 
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά πάσης 
φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως  αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα  κυτία και εξαρτήματα 
της εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 9,90 € ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.67 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8766.5.4  Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ46 100% 
 Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση 
υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως 
όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) καί 
πλήρους εγκαταταστάσεως.  (1μ. αξονικού  μήκους) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 11,20 € ΕΝΤΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.68 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8773.6.4  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό  διατ. 5Χ6 mm2  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 47 100% 
 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (m)  (1μ. αξονικού  μήκους) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 7,46 € ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.69 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8786.2.1  Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 80Χ80 mm 6 από βακελίτη ή πλαστικό υλικό  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ55 100% 
    Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 80Χ80 mm 6 εξόδων από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο 
διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες για καλώδια έως 5Χ4mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, 
τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 7,94 € ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.70 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός  με το κυτίο, SCHUKO 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 49 100% 
 Ρευματοδότης χωνευτός  ή επίτοιχος ή στεγανός ή με προστασία για παιδιά, με το κυτίο, SCHUKO εντάσεως 16 Α , δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 9,04 € ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.   2.71 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ9302.1  :   Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΟΙΚ 2112 
 
 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες  πλάτους οφρύος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1.00 m και σε 
βάθος μέχρι  1.00 m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε  νερό ή στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε 
ηρεμία ή υποβιβάζεται με  άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του 



 πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που 
χρειάζονται για  την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής,  των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεως, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή  κατακορύφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων 
που  περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία ή προσωρινή από 
 θεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων πρός επανεπίχωση των εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των 
μεταφορικών μέσων. Στην τιμή  περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των  εκσκαφέντων χανδάκων 
κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες. 
 (m3) 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 M3: 18,38    €  ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.72 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 9316.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διελευση καλωδίων κ.λ.π. διαμέτρου 2 ins   
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ4 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κ.λ.π.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 22,34 € ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.73 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ102 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 mm2 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ102 100% 
 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ.: Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπογείου καλωδίου ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ.1000V, 
 μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή εντός υπάρχοντος χάνδακος. (1μ. αξονικού  μήκους) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 10,25 € ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.74 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ41 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου 16 mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ41 100% 
 
Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 16 mm από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραιτήτων 
τμημάτων από σωλήνα εύκαμπτο (σπιράλ), προστομίων και μικροϋλικών συνδέσεως και  στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 3,93 € TΡΙΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.75 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ45-ΣΧΕΤ Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος ή ταινία, διατομής 25 mm2 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% 
 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2, ή γαλβανισμένη ταινία 40mm x 4mm, ήτοι αγωγός και μικροϋλικά 
στερεώσεως και συνδέσεως (στηρίγματα,  ακροδέκτες, σφικτήρες κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και 
συνδέσεως.  (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 4,99 € ΤΕΣΣΕΡΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.76 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ49 Διακόπτης διπλός χωνευτός ή επίτοιχος μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, 
κομιτατέρ ή αλλέ -ρετούρ 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ49 100% 
 Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος, στεγανός ή όχι , μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, ήτοι 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 5,67 € ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.77 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ54 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS 25Α  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ54 100% 
 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως 25Α εκ πορσελάνης εντός μεταλλικού πίνακος διανομής πλήρης, μετά μήτρας, 
πώματος και φυσιγγίου και λοιπά όπως στο ΗΛΜ53.  (1ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 7,24 € ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
   
 
Α.Τ.: 2.78 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ55 Μικροαυτόματος διακόπτη, ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 10Α   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ55 100% 
    Μικροαυτόματος διακόπτης ενδεικτιού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 10Α, μονοπολικός εντός μεταλλικού πίνακος, πλήρης και 
λοιπά όπως στο ΗΛΜ53.  (1ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 9,07 € ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ   ΛΕΠΤΑ   



 
 
 
Α.Τ.: 2.79 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ60-ΣΧΕΤ Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ60 100% 
 Φωτιστικό σώμα στεγανό ή μη,  τοίχου ή οροφής,  προστασίας IP20 ή IP55 και ισχύος  : 10W τουλάχιστον (με λαμπτήρα LED) , ή 
15W τουλάχιστον (με λαμπτήρα EL οικονομίας),  ήτοι φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών για παράδοση σε  λειτουργία.  Περιλαμβάνει την τιμή του λαμπτήρα (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 36,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ   ΕΥΡΩ   
 
 
 
Α.Τ.  2.80 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8735 - ΣΧΕΤ  Κανάλι καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 100 x 50 mm.     
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ  8  
Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής διατομής τύπου Legrand, διαστάσεων περίπου 100χ50 mm, τοποθετημένο επί τοίχου  μετα των 
απαραιτήτων  μικροϋλικών συνδέσεως και  στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως για εγκατάσταση ισχυρών 
και ασθενών ρευμάτων. (m.)  
Τιμή ενός m 16 ,00 € ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.81 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8773.6-ΣΧΕΤ  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό  διατ. 5Χ10 mm2  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 47 100% 
 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ10 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή αγωγός, υλικά 
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 9,10 € ENNIA  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.82 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8773.6-ΣΧΕΤ2  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό  διατ. 5Χ16 mm2  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 47 100% 
 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ16 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή αγωγός, υλικά 
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 10,50 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.83 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8773.6-ΣΧΕΤ3  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό  διατ. 5Χ25 mm2  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 47  100% 
 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5Χ25 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή αγωγός, υλικά 
συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 13,00 € ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ    
 
 
 
Α.Τ.: 2.84 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8826.3.2-σχετ Διπλή πρίζα DATA-VOICE UTP CAT-5E  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54 100% 
 Διπλή πρίζα DATA-VOICE UTP CAT-5E , επίτοιχη ή εντοιχισμένη , πλήρως εγκατεστημένη και τερματισμένη με τα αντίστοιχα 
καλώδια, με όλα τα μικρουλικά της, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία. 
 (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 17,00 € ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.85 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8840-σχετ1 Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 60 x 100 cm περίπου 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54 100 % 
 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισμένου Ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα 
προστασίας Ρ30,εντιχοισμένος διαστ. 60Χ100 cm περίπου, με όλα τα όργανά του ( μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α,  
μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α,  μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 25 Α,  τετραπολικοί διακόπτες μικροαυτόματοι 
35Α, διπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες για θερμοσίφωνα και ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 3Χ100Α ή 3Χ80 Α, 
τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές ασφάλειες , ρελέ διαρροής 30mA τετραπολικό 40Α ή 63Α ή 80Α  , καθώς και ότι άλλο 
απαραίτητο μικροεξάρτημα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του,  και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των 
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος δηλαδή προμήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με 
πακτούμενα σιδηρά ελάσματα συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.  (τεμ.) 



 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 695,00 € ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.86 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8840-σχετ2 Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 50 x 70 cm περίπου 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54 100 % 
 
 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισμένου Ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα 
προστασίας Ρ30,εντιχοισμένος διαστ. 50Χ70 cm περίπου, 
με όλα τα όργανά του ( μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α,  μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α,  μικροαυτόματοι 
διακόπτες αναχωρήσεων 25 Α,  τετραπολικοί διακόπτες μικροαυτόματοι 35Α, διπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες για θερμοσίφωνα και 
ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 3Χ63Α ή , τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές ασφάλειες , ρελέ διαρροής 
30mA τετραπολικό 40Α ή 63Α ή 80Α  , καθώς και ότι άλλο απαραίτητο μικροεξάρτημα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του,  και με τα 
απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου 
βερνικοχρώματος δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση 
σε λειτουργία, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία. 
  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 565,00 € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.:  2.87 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8840-σχετ3 Πλήρης Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 30 x 40 cm περίπου 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54  100% 
 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση εντοιχισμένου Ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα 
προστασίας Ρ30,εντιχοισμένος διαστ. 30Χ40 cm περίπου, με όλα τα όργανά του ( μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 10 Α,  
μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 16 Α,  μικροαυτόματοι διακόπτες αναχωρήσεων 25 Α,  διπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες για 
θερμοσίφωνα και ηλεκτρική κουζίνα, γενικό διακόπτη φορτίου τριφασικό 3Χ50Α ή , τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, γενικές 
ασφάλειες 3χ35Α, ρελέ διαρροής 30mA τετραπολικό 40Α  , καθώς και ότι άλλο απαραίτητο μικροεξάρτημα για την ορθή και ασφαλή 
λειτουργία του, και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, 
διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, παραδοτέο σε πλήρη 
λειτουργία.  
(τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 420,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.88 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8971.1.3-σχετ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού επιμήκους  1,2 μέτρων 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  100% 
 Προμήθεια , εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού ή LED , επιμήκους , μήκους 1,2 μέτρων περίπου κατάλληλο 
για τοποθέτηση σε οροφή, με δύο λυχνίες των 36 W το καθένα, μετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του συντελεστού ισχύος , 
αποτελούμενο από μεταλλική βάση βαμμένη με ηλεκτροστατικό λευκό χρώμα, αντανακλαστικά λευκά κάτοπτρα, για διάχυση του 
φωτισμού, και προστατευτικό λευκό κάλυμμα προστασίας IP 20 .  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 48,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.89 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8971.1.4-σχετ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού 60χ60 εκατ. 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  100% 
 Προμήθεια , εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού ή LED , διαστάσεων 60 x 60 εκατοστών. 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, με τέσσερις λυχνίες των 18 W το καθένα, μετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του 
συντελεστού ισχύος , αποτελούμενο από μεταλλική βάση βαμμένη με ηλεκτροστατικό λευκό χρώμα, αντανακλαστικά λευκά κάτοπτρα, 
για διάχυση του φωτισμού, και προστατευτικό λευκό κάλυμμα προστασίας IP 20 .  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 48,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.90 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8973.7.4-ΣΧΕΤ  Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ59 100% 
    Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού, επιμήκες ή τετράγωνο με όλα τα οργανα του  (τεμ.) και ασφαλή απόρριψή του. 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 12,00 € ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ     
 
 
 
 
 



Α.Τ.: 2.91 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8973-σχετ4 Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού σώματος φθορισμού 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  100% 
 Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού σώματος φθορισμού, διαστάσεων 60 χ 60 ή  με τέσσερις λυχνίες φθορισμού, ή διαστάσεων 1.2 μ με 
δύο λυχνίες φθορισμού. Δηλαδή, επανατοποθέτηση – βίδωμα στην οροφή εάν έχει μερικώς αποξηλωθεί, αντικατάσταση οργάνων 
εναύσεως ή λαμπτήρων  και γενικά επαναφορά του σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας. Περιλαμβάνει αλλαγή 
τουλάχιστον 50% των λαμπτήρων. (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 21,00 € ΕΙΚΟΣΙ  ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.92 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8973-σχετ22 Προστατευτικό κάλλυμα για φωτιστικό σώμα φθορισμού 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ  59 100% 
 Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού καλύμματος για φωτιστικό σώμα οροφής 60χ60 cm, γαλακτερού ή διάφανου χρώματος. 
(τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 13,00 € ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.   2.93 
ΑΡΘΡΟ  ΑΤΗΕ9307.2-ΣΧΕΤ  :   Φρεάτιο επισκέψεως από προκατασκευασμενο σκυρόδεμα πάχους εως 10 cm με  χυτοσιδηρούν 
κάλυμμα διαστάσεων 40x40cm, βάθους 40 cm  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 10   
 Φρεάτιο επισκέψεως από προκατασκευασμενο σκυρόδεμα πάχους εως 10 cm με  χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40x40cm, 
βάθους 40 cm   δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,   κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων 
υπογείων σωλήνων διελεύσεως  τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας   συμπεριλαμβανομένων και των 
εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη   κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί   με σκυρόδεμα Σ 150 σε 
πάχος 5 cm.  (τεμ.) 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 ΤΕΜ.:  95,00 €  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ     
 
 
 
Α.Τ.: 2.94 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9341.2-ΣΧΕΤ Πλάκα γειώσεως ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% 
 Πλάκα γειώσεως ηλεκτρολυτικός χαλκός ή τέσσερα (4) ηλεκτρόδια γειώσεως  50χ1500mm St/tZn 
,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά  και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων  500x500x3 mm ή τεσσάρων (4) 
ηλεκτροδίων γειώσεως..  Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάλκινο  πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2 
 μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει  ακροδέκτη των 35 mm2 συγκολλημένο.  (τεμ.) 
 Τιμή ενός τεμ 170,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.  2.95 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9375-ΣΧΕΤ Προβολέας LED ή HQI ή παρόμοιου τύπου    
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  
Προβολέας τύπου LED ή HQI, ή ισοδύναμου  με λαμπτήρα ισχύος : για τον LED κατ ελάχιστον 25 W, για άλλου τύπου λαμπτήρα κατ’ 
ελάχιστον 150 W , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ο οποίος αποτελείται από κέλυφος από  αλουμίνιο , 
που φέρει πτερύγια ψύξεως. Διαστάσεων πρόσοψης περίπου 23 x 23 cm. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο αλουμινίου. Εμπρός 
καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο πλαίσιο με 
ανοξείδωτους κοχλίες. Βαθμού προστασίας IP65. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο περέμβυσμα. Επίσης ο προβολέας 
συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο έδαφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού προβολέα (εάν υπάρχει)  (συμπεριλαμβανόμενης της ηλεκτρικής του αποσύνδεσης ) και 
η αξία του λαμπτήρα του νέου προβολέα.  
(τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 125 ,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.96 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9408-σχετ Ανακατανομή – Επισκευή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή μετάβαση συνεργείου σε 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 54  100% 
 Ανακατανομή – Επισκευή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή μετάβαση συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, 
άνοιγμα Πίνακα , εργασία ευρέσεως βραχυκυκλώματος,, μέτρηση,  αλλάγή ασφάλειας αναχωρήσεως, εργασία  ανακατανομής και 
ρυθμίσεως ηλεκτρικού φορτίου δικτύου ,  δοκιμές, αποσυνδέσεως και επανασυνδέσεως   μέχρι την αποκατάσταση υψηλής  λειτουργίας. 
 (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 160,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.97 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ41-σχετ Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής διατομής 32 x 13 mm περίπου 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
 Πλαστικό κάλυμμα ορθογωνικής διατομής τύπου Legrand, διαστάσεων περίπου 32χ13 mm, τοποθετημένο επί τοίχου  μετα των 
απαραιτήτων  μικροϋλικών συνδέσεως και  στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 9,00 € ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ  
 



 
 
Α.Τ.: 2.98 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ45-ΣΧΕΤ Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 50 mm2 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% 
 Αγωγός γυμνός χάλκινος, γείωσης , ή κράμμα γαλβανισμένο κατάλληλο για αγωγό κλωβού γείωσης αλεξικέραυνου , διατομής 50 
mm2, ήτοι αγωγός και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως (στηρίγματα,  ακροδέκτες, σφικτήρες κλπ.) επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.  (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 14,50 € ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.99 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ48-ΣΧΕΤ Καλώδιον τύπου UTP CAT-5e  υπόγειο ή εντός σωλήνων, μέχρι οκτώ ζευγών  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ46 100% 
 Καλώδιον τύπου UTP CAT-5Ε ,  4 ζευγων , υπόγειο ή εντός σωλήνων.  (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 6,0 € ΕΞΙ   ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.100 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ55-ΣΧΕΤ Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό (διαφυγής) 3x40A , 30mA ,  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ55 100% 
   Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό (διαφυγής) 3x40A , 30mA , κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, περιλαμβάνει προμήθεια , προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση αυτού με το υπόλοιπο δίκτυο, έλεγχος για την καλή λειτουργία του.  
.  (1ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 89,50 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.101 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9280 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και 
εγκαταστάσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 60  100% 
 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο, με τα  μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως δηλαδή προμήθεια, 
φορτο εκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγμένες σε εργασία,  καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, 
παραδοτέα σε  πλήρη και κανονική λειτουργία.  
(τεμ.) 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 562,08  € ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΔΥΟ  EΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.102 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9344-ΣΧΕΤ Σφιγκτήρας / στηριγμα , δηλαδή προμήθεια , μεταφορά & σύνδεση ενός σφιγκτήρα για 
χάλκινους αγωγούς  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 45  100% 
 Σφιγκτήρας / στήριγμα , διατομής 25 – 50 mm2 για εγκατάσταση αγωγού χάλκινου αλεξικεραυνου , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση , σύνδεση , με τα  μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως παραδοτέα σε  πλήρη και κανονική λειτουργία.  
(τεμ.) 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 13,00  € ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
 
Α.Τ.   2.103 
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 42 – ΣΧΕΤ3 :  Εσχάρα Καλωδίων διαστάσεων περίπου 200mm x 60mm x 0,6mm     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 42 
Εσχάρα καλωδίων γαλβανιζέ  διαστάσεων περίπου 200mm x 60mm x 0,6mm  δηλαδή εγκατάσταση σχάρας καλωδίων με όλα τα 
στηρίγματα και μικρουλικά επί της οροφής ή τοίχου, πλήρως εγκατεστημένη. Περιλαμβάνει και τις ντίζες . 
 (1 m.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m. 23,50 € ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ   ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
Α.Τ.   2.104 
ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 42 – ΣΧΕΤ4 :  Εσχάρα Καλωδίων διαστάσεων περίπου 100mm x 60mm x 0,6mm     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΗΛΜ 42 
Εσχάρα καλωδίων γαλβανιζέ  διαστάσεων περίπου 100mm x 60mm x 0,6mm  δηλαδή εγκατάσταση σχάρας καλωδίων με όλα τα 
στηρίγματα και μικρουλικά επί της οροφής ή τοίχου, πλήρως εγκατεστημένη.. 
 (1 m.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m. 18,50 € ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ   ΕΥΡΩ  & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 



 
Α.Τ.: 2.105 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ34 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ34 100% 
 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού για τη μόρφωση  
α) αεραγωγών θυληκωτών ή φλατζωτών οιασδήποτε διαστάσεως και πάχους λαμαρίνας γαλβανισμένης, 
β) διαφραγμάτων διαχωρισμού και ρυθμίσεως ποσότητος αέρος, 
γ) κατευθυντήρων αέρος σε γωνίες και ειδικά εξαρτήματα αεραγωγών και 
δ) στομίων λήψεως νέου αέρος και απορρίψεως αέρος μετά των στηριγμάτων εγκαταστάσεως και αεραγωγών και των υλικών και 
μικροϋλικών συνδέσεως αυτών πρός τας κλιματιστικάς συσκευάς, ανεμιστήρας κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. (1 Κg)  
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Κg 11,98 € ΕΝΤΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.106 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ35 Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο, διαμέτρου 100 mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ35 100% 
 
 Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο, διαμέτρου 100mm, μετά των εξαρτημάτων και μικροϋλικών και της εργασίας για παράδοση σε 
λειτουργία. (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 7,42 € ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.: 2.107 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ Στόμιο τοίχου προσαγωγής αέρος από αλουμίνιο, διαστάσεων 6 ins χ 12 ins  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ36 100% 
 
Στόμιο τοίχου προσαγωγής αέρος από αλουμίνιο διαστάσεων 6"Χ12" με δύο σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια και διάφραγμα ρυθμίσεως της 
ποσότητος αέρος, ελαστικού παρεμβύσματος στεγανότητος και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως, παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 53,43 € ΠΕΝΗΝΤΑ   ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. 2.108 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8559.1.1-ΣΧΕΤ  Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου / μπανιου διαμέτρου 100  mm, με στεγανό  
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ24  
Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 100-150 mm, με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται από 
τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική 
σύνδεση για παράδοση σε λειτουργία. 
(τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 95,00 € ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ     
 
 
 
 
 
Α.Τ. 2.109 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8559.1.4-ΣΧΕΤ   Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 380-480 mm περίπου, με στεγανό  
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ24  
Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 380-480 mm περίπου, βαρέως/βιομηχανικού τύπου , 2000 m3/h τουλάχιστον, με στεγανό 
μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ), 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε λειτουργία. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 395,00 € ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ      
 
 
 
Α.Τ. 2.110 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8066.1.3.ΣΧ  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) 
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) βάθος εώς 0.50 cm διαστ.30χ30 cm, 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 150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για 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. (τεμ.) 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 102,78 € ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.111 
ΑΡΘΡΟ:  ΗΛΜ8 Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 100 mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε εγκατάσταση αποχετεύσεως, 
 συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, ημιταύ, συστολές "S", "Y" κλπ.) καθώς και  των 
υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.  (1m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 30,35 € ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ 



 
 
 
Α.Τ.  2.112 
 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΥΔΡ-11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων: εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 
σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσιδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη ductile iron)  της προβλεπόμενης από την μελέτη 
φέρουσας ικανότητας d, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 « Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσιδηρο ». 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 Τιμή ενός kgr 2,90 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.113 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8534-σχετ4 Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου  9000 BTU 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 32  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής Μονάδας Ψύξης – Θέρμανσης διαιρούμενου τύπου, απόδοσης ψύξης 9000 ΒΤU τουλάχιστον, 
τύπου inverter , τοποθετημένη επί τοίχου, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά 
για την στήριξη στον εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο και την σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται η σύνδεση του με τον 
ηλεκτρικό πίνακα με καλώδιο 3χ 1,5 mm2, για απόσταση καλωδίου έως 6 μέτρων. Να διαθέτει οικολογικό φρέον,  (R410a  ή παρόμοιο). 
Χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, (Class A ). Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας 
, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 920,00 € ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ.   2.114 
ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8990-ΣΧΕΤ :   Εγκατάσταση συναγερμού     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    ΗΛΜ 46 100%  
Εγκατάσταση συναγερμού ήτοι, προμήθεια και εγκατάσταση ενός πίνακα  συναγερμού  έως 6 ζωνών, ενός πληκτρολογίου, δύο 
ανιχνευτών κινήσεως, δύο μαγνητικών επαφών, δύο μπαταριών , μιας αυτόνομης σειρήνας, και μιας σειρήνας εσωτερικής, οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις για χώρο έως 100 m2 και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία και μικρουλικά για παράδοση του συστήματος σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 1150,00 € ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
Α.Τ.:  2.115 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 9415-σχετ3 Αποξήλωση παλαιού Ηλεκτρικού πίνακα  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 59  100% 
 Αποξήλωση -αποσύνδεση παλαιού ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου και αποσύνδεσή του από τα υπάρχοντα καλώδια ηλεκτρικού δικτύου 
καθώς και ασφαλή απόρριψή του. (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 79,00 € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
Α.Τ.: 2.116 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8599-σχετ1 Eπίτοιχος αυτόματος στεγνωτήρας χεριών  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 32  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου αυτόματου στεγνωτήρα χεριών , ελάχιστης ισχύος 1600 W, τοποθετημένoy επί τοίχου, σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την στήριξη στον τοίχο και την σύνδεσή 
του με το ηλεκτρικό δίκτυο με καλώδιο 3χ 1,5 mm2, . Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης  και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 95 ,00 € ΕΝENHNTA ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 
 
Α.Τ.: 2.117 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ41-ΣΧΕΤ2.2 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου 30 mm 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ41 100% 
 
Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ή χαλύβδινος, ευθύς ή σπιράλ ,ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 30mm περίπου , ήτοι σωλήν 
ευθύς μετά των απαραιτήτων τμημάτων από σωλήνα εύκαμπτο (σπιράλ), προστομίων και μικροϋλικών συνδέσεως και  στερεώσεως επί 
τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 5,63 € ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α.Τ.: 2.118 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ1 Τηλεφωνικό κέντρο 4 εξωτερικών / 8 εσωτερικών γραμμών   
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 61  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου ή επιδαπέδιου τηλεφωνικού κέντρου , ενδεικτικού τύπου Panasonic KX-HTS32 ή ισοδύναμου, με 
4 εξωτερικές γραμμές κατ’ ελάχιστον και 8 εσωτερικές γραμμές κατ’ ελάχιστον. Θα μπορεί να αναβαθμιστεί μέχρι 24 εσωτερικές 
γραμμές. Σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες μικτονόμησης , το κυτίο που 
περιλαμβάνει τις ρεγκλέτες σύνδεσης με το εσωτερικό δίκτυο και το εξωτερικό, τις ρεγκλέτες σύνδεσης, όλες τος εργασίες μικτονόμησης 
/ σύνδεσης . Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης  και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 990 ,00 € ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
 



Α.Τ.: 2.119 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ2 Κατανεμητής (patch panel) UTP RJ-45 24 θέσεων   
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 61  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση Κατανεμητή (patch panel) UTP RJ-45 24 θέσεων CAT5e, εντός rack . Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες 
εργασίες μικτονόμησης / σύνδεσης . Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης  και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 165 ,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ 
 
 
Α.Τ.: 2.120 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ3 Τηλεφωνική Συσκευή    
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 61  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής ενδεικτικού τύπου Gigaset  DA310 ή παρόμοιου.  
Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης  και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 34 ,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ 
 
 
Α.Τ.: 2.121 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ4 Ερμάριο (rack) δομημένης καλωδίωσης 24U     
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 61  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίου (rack) δομημένης καλωδίωσης ύψους 24U.  Mεταλλική κατασκευή με πόρτα από διάφανο υλικό. 
Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης  και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
 
(τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 250 ,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.122 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ48-ΣΧΕΤ3.3 Καλώδιον ομοαξονικό τηλεόρασης, τύπου RJ-11  υπόγειο ή εντός σωλήνων,  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ46 100% 
 Καλώδιον ομοαξονικό τηλεόρασης, τύπου RJ-11  υπόγειο ή εντός σωλήνων. Περιλαμβάνει πλήρης εγκατάσταση, σε πλήρη 
λειτουργία.  (1 m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 5,5 € ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α.Τ.: 2.123 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ61-ΣΧΕΤ5 Ενισχυτής επίγειου σήματος (κεραίας)      
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 61  100% 
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίου ενισχυτή επίγειου σήματος (κεραίας). Αριθμός εισόδων 1 / αριθμός εξόδων:2 / ενσωματωμένο 
τροφοδοτικό. 
Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εγκατάστασης  και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
(τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 60 ,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.124 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 75 mm   πιέσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 75 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για 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. 
(m) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 20,35 € ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.: 2.125 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ12 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 50 mm   πιέσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 50 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για 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. 
(m) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 18,85 € ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.126 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ13 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 40 mm   πιέσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 



Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 40 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για 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. 
(m) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 17,85 € ΔΕΚΑ  ΕΠΤΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.127 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ14 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 32 mm   πιέσεως 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 32 mm πιέσεως λειτουργίας για 20ψC 6.0 atm., για 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. 
(m) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 16,85 € ΔΕΚΑ  ΕΞΙ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.128 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.5-ΣΧΕΤ22 Σιφώνι δαπέδου  Φ100 mm πλαστικό ή επιχρωμιωμένο με τάπα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 8 100% 
Σιφώνι δαπέδου Φ 100 mm πλαστικό ή επιχρωμιωμένο με τάπα / εσχάρα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 41,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.129 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8160.5-ΣΧΕΤ23 Ανοξείδωτο σιφώνι βαρέος τύπου 200x200 mm με τάπα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 8 100% 
Ανοξείδωτο σιφώνι βαρέος τύπου 200x200 mm με τάπα / εσχάρα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και 
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 88,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
 
Α.Τ.: 2.130 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ14-ΣΧΕΤ11 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής ή χαμηλής πιέσεως, "Ευρωπαϊκού" 
(καθημένου τύπου) νηπίων 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14 100% 
 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης χαμηλής ή υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού (καθήμενου) νηπίων , ήτοι λεκάνη και υλικά 
στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.  (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 139,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
Α.Τ.: 2.131 
ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8309.1.1-ΣΧΕΤ22  Λεκάνη καταιονιστήρα από πορσελάνη 
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ14   
Λεκάνη καταιονιστήρα από πορσελάνη , διαστάσεων 70 x 70 cm περίπου,  πλήρως εγκατεστημένη, με τα υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(τεμ.) 
Τιμή ενός ΤΕΜ 190,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ        
 
 
 
Α.Τ. 2.132 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8169.1.2-ΣΧΕΤ11  Σετ σαπωνοθήκης χαρτοθήκης και δοχείο ρευστού σάπωνος   
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
Σετ σαπωνοθήκης χαρτοθήκης και δοχείο ρευστού σάπωνος  200 ml τουλάχιστον δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 65,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ       
 
 
 
 
 
Α.Τ. 2.133 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8169.1.2-ΣΧΕΤ12  Πετσετοθήκη μήκους 40 cm    
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
Πετσετοθήκη οριζόντιο μήκους 40 cm τουλάχιστον, πλαστική ή μεταλλική χρωμέ ,  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και στερεώσεως. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 28,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ      
 



 
 
Α.Τ. 2.134 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8219.3-ΣΧΕΤ10  Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία ακαθάρτων / ομβρίων ισχύος 0,6 kw περίπου,    
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ80  
Yποβρύχια ανοξείδωτη αντλία (αντλητικό συγκρότημα) ακαθάρτων υδάτων, ονομ. ισχύος 0,6 KW περίπου , για ικανότητα απάντλησης 
5m3 για μανομετρικό ύψος 6 m τουλάχιστον , με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς τήν κατάθλιψη και 
κατάδυση, πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεως του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνει το φλοτέρ. 
 (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 680,00 € ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
       
 
 Α.Τ.: 2.135 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ8 Σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο Φ 16 mm    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο , εύκαμπτος, πάχους 2mm τουλάχιστον, υψηλής αντοχής, διαμέτρου Φ 16 mm , τουλάχιστον 20 
atm, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστήσεως , τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 3,70 € ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.136 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8042.1-ΣΧΕΤ9 Σωλήνας σπιράλ προστασίας από πολυαιθυλένιο Φ 28 mm    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% 
Σωλήνας σπιράλ  από πολυαιθυλένιο , εύκαμπτος, προστασίας εσωτερικού σωλήνα , υψηλής αντοχής, εσωτερικής διαμέτρου Φ 28 mm 
,  πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστάσεως , τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(m) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 3,90 € ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 Α.Τ.:  2.137 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.8-ΣΧΕΤ5 Συλλέκτης ύδρευσης 4 αναχωρήσεων  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Συλλέκτης υδραυλικός , ύδρευσης / θέρμανσης, 4 αναχωρήσεων / παροχών 24x19 , από σφυρήλατο ορείχαλκο, με ενσωματωμένες  
βάνες / διακόπτες,  με μηχανισμούς  ανταλλάξιμος / ορειχάλκινος διπλής ασφάλειας με O-ring (EPDM) και στυπιοθλήπτη με Teflon, και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 65,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
 Α.Τ.:  2.138 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.8-ΣΧΕΤ7 Πίνακας υδροληψίας    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Πίνακας υδροληψίας έως 24 εισόδων εξόδων, διαστάσεων 45x50 cm περίπου, από γαλβανισμένη λαμαρίνα και καπάκι λευκού 
χρώματος,  
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 65,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
 Α.Τ.:  2.139 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.8-ΣΧΕΤ8 Εξάρτημα ύδρευσης ρακόρ ορειχάλκινο    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Εξάρτημα ύδρευσης γωνιακό ή ευθύγραμμο ρακόρ σύνδεσης , ορειχάλκινο,  για σωλήνες διαμέτρου 16-20 mm ,   
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστάσεως , τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 4,90 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 
 
 
Α.Τ. 2.140 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8066.1.3.ΣΧ4  Φρεάτιο πλαστικό ποτίσματος  
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6752  
Φρεάτιο πλαστικό ποτίσματος ορθογώνιο, διαστάσεων 30 x 40 cm περίπου , ύψους 30 cm περίπου,  για την τοποθέτηση 2 
ηλεκτροβάννες κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.  
Το καπάκι που περιλαμβάνεται διαθέτει απλό μηχανισμό κουμπώματος.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά εγκαταστάσεως , τα 
υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (τεμ.) 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 39,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ   
 
 
Α.Τ. 2.141 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8473.4.1 –ΣΧΕΤ11 Κλειστό Δοχείο Διαστολής    10-25  L   
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ30  



Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, κατάλληλο για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού χρήσης, χωρητικότητας 10-25 λίτρων,  
μαζί με το σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκατάστασης , διαμέτρου 3/4 INS περίπου,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 125,00 € EKATOΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ   ΕΥΡΩ    
 
 
   Α.Τ. 2.142 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8473 –ΣΧΕΤ21 Ηλιακός συλλέκτης επιφανείας 2 m2    
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ30  
Ηλιακός συλλέκτης , επιλεκτικού τύπου, επιφανείας 2 m2 , με χάλκινο υδροσκελετό, στιβαρής κατασκευής από αλουμίνιο ή κράμα 
αλουμινίου, ειδικό αθραύστο κρύσταλλο ασφαλείας (security) με ελάχιστο πάχος 4mm, ισχυρής μόνωσης από υαλοβάμβακα πάχους 
κατ’ ελάχιστον 40mm x 20 Kg/m3, πλήρως εγκατεστημένος μαζί με την βάση του ,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 235,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ       
 
 
Α.Τ.: 2.143 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE ΗΛΜ81-Ν Εγκατάσταση Ανελκυστήρα Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ81 100% 
Εγκατάσταση Ανελκυστήρα Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού, δηλαδή περιλαμβάνονται η προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση 
ανελκυστήρα , όπως απεικονίζονται στα σχέδια ΑΝ.01 και με βάση το τεύχος υπολογισμών και την τεχνική περιγραφή της εγκεκριμένης 
μελέτης. 
 
 Αναλυτικότερα  περιλαμβάνεται πλήρης εγκατάσταση ανελκυστήρα με τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:  
 
 Ανελκυστήρας Ηλεκτροκίνητος 4 στάσεων 
 Ωφέλιμη διαδρομή θαλάμου 9,45 m  περίπου 
 Φορτίου 630 Kg περίπου (8 ατόμων) 
 Ισχύς κινητήρα 4,2 KW περίπου 
 Ενδεικτικός τύπος OTIS GEN2 comfort 
 Ηλεκτρικοί Πίνακες μέσα στο φρεάτιο 
 
Κασσώματα / Θύρες Ανελκυστήρα  4 τεμάχια  (περιλαμβάνονται) 
Καλωδιώσεις / συρματόσχοινα κ.λ.π. 
  
Στην τιμή περιλαμβάνεται όλη η προμήθεια και εγκατάσταση του θαλάμου του ανελκυστήρα, των θυρών / κασσωμάτων των ορόφων, 
των ηλεκτρικών πινάκων, του ηλεκτροκινητήρα, των καλωδιώσεων / σωληνώσεων  της καταχώρισης του ανελκυστήρα στο μητρώο  και 
γενικά όλες τα απαραίτητα υλικά και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση  ανελκυστήρα 4 στάσεων και σε πλήρη αδειοδοτημένη 
λειτουργία και καταχώριση στο μητρώο ανελκυστήρων. 
         
(ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 21.000,00 € ΕΙΚΟΣΙ ENA ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ   
 
 
 
Α.Τ.: 2.144 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ34Ν1 Καπναγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως θέρμανσης  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ34 100% 
 Καπναγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως θέρμανσης για εγκαταστάσεις λεβητοστασίου . Διάμετρος Φ 150 mm , 
πάχος λαμαρίνας 0,5 mm κατ’ ελάχιστον. Ελικοειδούς ραφής. 
Περιλαμβάνει πλήρης εγκατάσταση / στήριξη / σύνδεση. (1 Μ)  
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός Μ 11,50 € ΕΝΤΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. 2.145 
ΑΡΘΡΟ:  ΑΤΗΕ8219-ΣΧΕΤ12  Πυροσβεστικό Συγκρότημα  
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ80 100% 
 
Πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόματης εκκίνησης όπως απεικονίζονται στα σχέδια EΠ.01, ΕΠ.02, ΕΠ.03, ΕΠ.04, ΕΠ.05, ΕΠ.06  και με 
βάση το τεύχος υπολογισμών και την τεχνική περιγραφή της εγκεκριμένης μελέτης.  Αποτελείται και περιλαμβάνει  : 
 
α) Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα με φυγοκεντρική αντλία παροχής 44,5m3, ισχύος 20 KW,  με πετρελαιοκινητήρα ισχύος 31,5 
KW   
β) Ηλεκτροκίνητη αντλία αυτόματης αναρρόφησης παροχής 44,5m3, ισχύος 20 KW με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 24,1 KW τριφασικό.   
γ) Ηλεκτροκίνητη αντλία jokey με τον ηλεκτροκινητήρα της ισχύος 1,1 KW.   
δ) Πίνακα αυτοματισμού μεταλλικό στεγανό IP65 πλήρως συνδεδεμένο και καλωδιωμένο 
ε) Κλειστή πιεστική δεξαμενή μεμβράνης 300 λίτρων / 10 bar 
ζ) Οργανα ελέγχου και προστασίας, όπως πιεζοστάτες , μανόμετρα, βάννες εισόδου εξόδου 
η) Συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης κατάλληλης διατομής και γενικά όλες τις σωληνώσεις έτοιμες 
για το δίκτυο υδροδότησης 
θ) Μπαταρία Ξηρών στοιχείων και φορτιστή μπαταρίας 
ι) Ολες οι αντλίες και διατάξεις θα αποτελούν ενιαίο πυροσβεστικό συγκρότημα που θα είναι εγκατεστημένο σε κατάλληλη μεταλλική 
βάση. 
 
Πλήρης σύνδεση υδραυλική και ηλεκτρολογική με τα δίκτυα υδροδότησης και τα ηλεκτρικά δίκτυα.  
 
(τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 12.500,00 € ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ        
 
 



 Α.Τ.:  2.146 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 1 1/2" 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 1 1/2" πάχους 3,25 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και 
μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 28,43 € ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
 Α.Τ.:  2.147 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 4" 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ5 100% 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ 4" πάχους 4,50 mm, ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2m και 
μικροϋλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ.) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 73,87 € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
 
 
   Α.Τ. 2.148 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8106.1-ΣΧΕΤ6 Καταιωνιστήρας (springler)     
 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ11  
Καταιωνιστήρας (springler) ½ ‘’ πυρόσβεσης, οποιαδήποτε τύπου, 68οC,  
,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση / βίδωμα στον σωλήνα, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. (τεμ.)  
Τιμή ενός ΤΕΜ 12,50 € ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      
 
 
  Α.Τ.: 2.149 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 20-ΣΧΕΤ3 Πυροσβεστική φωλιά μεγάλη επίτοιχος ή χωνευτή, πλήρης 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 20  100% 
 Πυροσβεστική φωλια επίτοιχη ή χωνευτή , διαστάσεων  0.60x0.70x0.18 m η οποία θα περιέχει : α) ειδική δικλείδα (κρουνός 
ορειχάλκινος) διαμέτρου 2’’ τύπου πυροσβεστικής β) διπλωτήρα τυλιχτήρα γ) εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα διαμέτρου 1 ¾’’ μήκους 
20m, δ) αυλό πυρόσβεσης από κράμα αλουμινίου, ήτοι πυροσβεστική φωλεά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου 
και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 298,00  € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ  
 
 
  Α.Τ.: 2.150 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 20-ΣΧΕΤ5 Πυροσβεστικός σταθμός πλήρης  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 20  100% 
 
Πλήρης πυροσβεστικός σταθμός από χαλυβδοέλασμα DKP,  εργαλείων τύπου Α’, διαστάσεων   0.60x0.70x0.18 m περίπου  ο οποίος θα 
περιέχει: Αξίνα, λοστό, τσεκούρι, σκεπάρνι, φτυάρι, πυρίμαχη κουβέρτα 90 x 90 cm, δύο φακούς. 
 ήτοι πυροσβεστική φωλεά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε 
λειτουργία.  (τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ 268,00  € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 2.151 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8041.3-ΣΧΕΤ2 Χαλκοσωλήνας Φ 10 mm  τοποθετημένος με όλα 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 7 100% 
 Χαλκοσωλήνας Φ 10 mm  πάχους τοίχ. 0.75 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
 (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και 
 εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 5,90 € ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.: 2.152 
 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8766.2-ΣΧΕΤ3 Καλώδιο τύπου NYM ή Li-Ycy  διπολικό διατ. 2Χ1 mm2 – 2Χ 1.5 mm2 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 46 100% 
 Καλώδιο τύπου NYM ή Li-Ycy  διπολικό διατ. 2Χ1 mm2 – 2Χ 1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια 
και προσκόμιση  υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
πάσης  φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών  σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) καί πλήρους εγκαταταστάσεως.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 4,50 € ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.: 2.153 
 ΑΡΘΡΟ: ATHE ΗΛΜ33-Ν Εγκατάσταση Δικτύου Θέρμανσης – Κλιματισμού – Αερισμού Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ33 100% 
 
 Εγκατάσταση Δικτύου Θέρμανσης – Κλιματισμού - Αερισμού Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού, δηλαδή περιλαμβάνονται η πλήρης 
προμήθεια & εγκατάσταση των συσκευών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα στις ποσότητες που απεικονίζονται και με τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. 
 Επίσης η εγκατάστασηθα γίνει βάσει των σχεδίων ΚΛΣ.01, ΚΛΣ.02, ΚΛΣ.03, ΚΛΣ.04, ΚΛΣ.05, ΚΛΣ.06 & ΚΛΑ.01, ΚΛΑ.02, ΚΛΑ.03  



της εγκεκριμένης μελέτης και με βάση το τεύχος υπολογισμών και την τεχνική περιγραφή της εγκεκριμένης μελέτης. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Όλες οι ακόλουθες  συσκευές περιλαμβάνονται στην τιμή.  
 
Ολη η απαιτούμενη εγκατάσταση θα είναι με τα πρότυπα που θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. Συνδεδεμένα σε πλήρη λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δοκιμές ελέγχου 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ  
Α. Μηχανήματα    
    
Δίκτυο Κλιματισμού 1  (για υπόγειο / ισόγειο & ζεστού νερού χρήσης)     
Α1. Εξωτερική κλιματιστική μονάδα τύπου VRF (μεταβλητής ροής 
ψυκτικού μέσου) Heat Recovery multi, ανάκτησης θερμότητας, ελάχιστης 
ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 26 KW , θέρμανση 30 KW (π.χ. 
ενδεικτικού τύπου LG ARUB 100 LTE4) με τα  τεχνικά χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.  

Α2. Μονάδα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (σε συνδιασμό με 
εξωτερικές μονάδες τύπου multi  (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG HYDROKIT                                   
ARNH 04 GK3A2  , ονομαστικής απόδοσης για παραγωγή ζεστού νερού 
14 KW, με τα  τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος 
του πίνακα. 

1 Τεμ.  

Α3. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονoμαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 1,65 KW , 
θέρμανση 1,85 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 05 GL1 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

2 Τεμ.   

Α4. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 2,15 KW , 
θέρμανση 2,45 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 07 GL1 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

2 Τεμ.   

Α5. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 5,5 KW , 
θέρμανση 6,2 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 18 GL2 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.   

Α6. Εναλλάκτης αέρα / αέρα με ενσωματωμένο εναλλάκτη 
θερμότητας  ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 8,9 KW , 
θέρμανση 11,9 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG LZ - H100GXH0 ) , 
παροχής 1000 m3/h,  με τα  τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.  

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Multi V Sync, 
(π.χ. ενδεικτικού τύπου LG PRHR022) 

2 Τεμ.  

    
    
Δίκτυο Κλιματισμού 2 (για ορόφους )    
A7. Εξωτερική κλιματιστική μονάδα τύπου VRF multi, ελάχιστης 
ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 38,5 KW , θέρμανση 42,5 KW (π.χ. 
ενδεικτικού τύπου LG ARUN 140 LTE4) με τα  τεχνικά χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.  

Α8. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 1,65 KW , 
θέρμανση 1,85 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 05 GL1 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

4 Τεμ.   

Α9. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 2,15 KW , 
θέρμανση 2,45 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 07 GL1 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

5 Τεμ.   

Α10. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 2,75 KW , 
θέρμανση 3,15 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 09 GL1 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.   

Α11. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 3,5 KW , 
θέρμανση 3,95 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 12 GL2 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.   

Α12. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής , για σύνδεση με 
αεραγωγούς, ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 4,45 KW , 
θέρμανση 4,95 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG ARNU 15 GL2 G4) με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

2 Τεμ.   

Α13. Εναλλάκτης αέρα / αέρα με ενσωματωμένο εναλλάκτη 
θερμότητας  ελάχιστης ονομαστικής απόδοσης σε KW : ψύξη 8,9 KW , 
θέρμανση 11,9 KW (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG LZ - H100GXH0 ) , 
παροχής 1000 m3/h,  με τα  τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.  

    
Α14. Κεντρικό Xειριστήριο με οθόνη αφής AC SMART για τουλάχιστον 
80 εσωτερικές μονάδες. (π.χ. ενδεικτικού τύπου LG PACS4B000), με τα  
τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται μετά το τέλος του πίνακα. 

1 Τεμ.  



    
 
 
Παρακάτω ακολουθεί μία περιγραφή για το σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού / εξαερισμού σαν ολότητα : 
 
 
Γενική περιγραφή δικτύου κλιματισμού: 
Για το σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού / αερισμού υπάρχουν δύο δίκτυα  
 
Α) Δίκτυο Κλιματισμού 1 :  
Το  σύστημα κλιματισμού που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αερόψυκτο, αντλία θερμότητας απ’ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο 
μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410A.  
Θα είναι τρισωλήνιο κυρίως για το ισόγειο και περιλαμβάνει & χρήση ζεστού νερού με ανάκτηση θερμότητας.  
Αποτελείται από την εξωτερική μονάδα, την μονάδα παραγωγής ζεστού νερού, εναλλάκτη αέρα / αέρα, και κλιματιστικές μονάδες 
ψευδοροφής αεραγωγών. 
 
Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα πρέπει να είναι προσυγκροτημένες και ελεγμένες στο εργοστάσιο 
κατασκευής τους, πλήρεις με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. 
Επίσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες & πιστοποιημένες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και να 
διαθέτουν σήμανση CE.  
Η εξωτερική μονάδα θα φέρει πιστοποίηση κατά EUROVENT. 
Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας ) 
 
Το σύστημα θα αποτελείται από μία εξωτερική  μονάδα η οποία  θα είναι συνδεδεμένη με ψυκτικές σωληνώσεις και καλώδια 
επικοινωνίας  με τις εσωτερικές μονάδες . 
 
Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου το οποίo θα κυκλοφορεί στο σύστημα δεν θα είναι σταθερή αλλά θα μεταβάλλεται ανάλογα με την 
απαιτούμενη ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες.  
 
 
Β) Δίκτυο κλιματισμού 2 :  
Θα είναι δισωλήνιο,  για τον 1ο & 2ο όροφο. 
Το  σύστημα κλιματισμού που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αερόψυκτο, αντλία θερμότητας απ’ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο 
μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410A. 
 
Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα πρέπει να είναι προσυγκροτημένες και ελεγμένες στο εργοστάσιο 
κατασκευής τους, πλήρεις με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. 
Επίσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες & πιστοποιημένες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και να 
διαθέτουν σήμανση CE.  
Η εξωτερική μονάδα θα φέρει πιστοποίηση κατά EUROVENT. 
Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας )  
Το σύστημα θα αποτελείται από μία εξωτερική  μονάδα η οποία  θα είναι συνδεδεμένη με ψυκτικές σωληνώσεις και καλώδια 
επικοινωνίας  με τις εσωτερικές μονάδες . 
 
Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου το οποίo θα κυκλοφορεί στο σύστημα δεν θα είναι σταθερή αλλά θα μεταβάλλεται ανάλογα με την 
απαιτούμενη ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες.  
 
 
      
 
Αναλυτικότερα Τεχνικά Χαρακτηριστικά ανά μηχάνημα: 
 
Δίκτυο Κλιματισμού 1: 
 
Α1. Εξωτερική Κλιματιστική Μονάδα τύπου VRF: 
 
Η Εξωτερική μονάδα θα είναι ανάκτησης θερμότητας μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου ( VRF ),  

1. Ονομαστικής απόδοσης τουλάχιστον 26 kW στην ψύξη / 30 kW στην θέρμανση, 
2. με συντελεστή απόδοσης (EER/COP) τουλάχιστον 4,5 στην ψύξη & 5,0  στην θέρμανση  

 και στάθμη θορύβου κατά το μέγιστον 60 dB(A). 
 
Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και 
ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα 
διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη,κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση. 
Οι γρίλιες εξόδου του αέρα,όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα να μειώνουν τη 
συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα.  
Η μονάδα  θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από τριφασική παροχή ρεύματος     380 V / 50 Hz &  θα έχουν την 
δυνατότητα της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας στις παρακάτω θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος  : 
Θέρμανση : Από  -10 °C WB έως 18 °C WB 
Ενώ το σύστημα θα παραμένει λειτουργικό στις παρακάτω θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος  : 
Ψύξη        : Από -5 °C DB έως 43 °C DB 
Θέρμανση : Από  -15 °C WB έως 18 °C WB 
Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν σπειροειδή  (V SCROLL) συμπιεστή με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter με δυνατότητα 
γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές στις απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης για ονομαστικές 
αποδόσεις έως και τα 44 kW περίπου.  
Οι συμπιεστές κατά προτίμηση θα είναι της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων.  
Ο έλεγχος της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται ηλεκτρονικά με την 
ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας , πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική απαίτηση φορτίου 
των εσωτερικών μονάδων. 
Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής των συμπιεστών θα πρέπει να μπορεί να 
κυμανθεί από τα 15 Ηz έως και τα 150 Ηz περίπου. 



Επιπλέον η μονάδα θα διαθέτει : ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης , ελαιοδιαχωριστές , διακόπτες υψηλής πίεσης , συσκευές 
ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων , ρελέ υπερφόρτωσης , προστασία υπερφόρτωσης inverter , ασφάλειες , τις απαραίτητες 
τριχοειδείς βαλβίδες , βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου , χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για μια 
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.  
Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) το οποίο θα αποτελείται από εναλλάκτη cyclone και μία 
αναλογική βαλβίδα για την αυξημένη απόδοση στην ψύξη & θέρμανση , δυνατότητα για μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη 
λειτουργία. 
ο εναλλάκτης θερμότητάς τους θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί 
ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους εναντίον της διάβρωσης (GOLD FIN). 
Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 
αυτόματα είτε χειροκίνητα. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
ειδοποίησης όταν ανιχνέυσει διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα. Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας , ο τεχνικός συντήρησης θα 
πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές 
μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η 
αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό μέσο. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας της εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι χωρισμένος σε δύο τμήματα, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική 
απόψυξη (ανεξάρτητα το άνω και κάτω τμήμα του εναλλάκτη θερμότητας ) για ομαλότερη λειτουργία του συστήματος κατά τη λειτουργία 
θέρμανσης.  
Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων ,έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου ανάλογα 
με τον τρόπο λειτουργίας (ψύξη/θέρμανση) , βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 
Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται απο τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα 
με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 
Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 
αφαιρούμενων καλυμμάτων. 
Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  
 
 
Κιβώτια ανάκτησης θερμότητας 
Το περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. 
Κάθε κιβώτιο θα διαθέτει 2 τριχοειδείς σωλήνες , ένα για την γραμμή κατάθλιψης και ένα για την γραμμή αναρρόφησης για να επιτρέπει 
την επιλογή λειτουργίας σε ψύξη ή σε θέρμανση από το χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας. 
Τα εξαρτήματα του κιβωτίου ανάκτησης θερμότητας θα πρέπει να βρίσκονται σε περίβλημα αφρολέξ έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητη 
η σύνδεση αγωγού για τα συμπυκνώματα. Τα αφαιρούμενα πηνία των βαλβίδων θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από ένα αφαιρούμενο 
κάλυμμα που θα βρίσκεται στο πάνω μέρος της μονάδας. 
 Οι πλακέτες ελέγχου , ισχύος και τα τερματικά για την σύνδεση των καλωδιώσεων θα πρέπει να είναι σε ένα δοχείο προσκολλημένο στο 
μπροστά κομμάτι της μονάδας. 
Τα κιβώτια ανάκτησης θερμότητας θα διατίθενται στους παρακάτω τύπους 
2 ( δύο ) συνδέσεων με δυνατότητα σύνδεσης             1 ~ 2 εσωτερικών μονάδων 
3 ( τριών ) συνδέσεων με δυνατότητα σύνδεσης          1 ~ 3 εσωτερικών μονάδων 
4 ( τεσσάρων ) συνδέσεων με δυνατότητα σύνδεσης    1 ~ 4 εσωτερικών μονάδων 
Στην περίπτωση που συνδεθεί πάνω από μία εσωτερική μονάδα στο ίδιο κιβώτιο ανάκτησης θερμότητας,  κάθε συνδεδεμένη μονάδα θα 
πρέπει να έχει απαραίτητα την δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες σε ψύξη ή σε θέρμανση. Σε περίπτωση δε που 
απαιτηθεί μία εκ των εσωτερικών μονάδων να αλλάξει την λειτουργία της από ψύξη σε θέρμανση ή το αντίστροφο , η αλλαγή αυτή δεν 
θα πρέπει να κάνει πάνω από 3 λεπτά να υλοποιηθεί 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν τα κιβώτια ανάκτησης είτε σε σειρά ( χωρίς την χρήση ψυκτικών διακλαδώσεων ),είτε 
με την χρήση ψυκτικών διακλαδώσεων , είτε σε συνδυασμό συνδεσμολογίας σε σειρά και σε διακλαδώσεις  ( επιτρέποντας έτσι την 
ευελιξία κατά την εγκατάσταση ) 
 
 
 
Α2. Μονάδα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 
 
Μονάδα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, υψηλών θερμοκρασιών.  
 
Η μονάδα θα πρέπει να είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. 
Η μονάδα υψηλών θερμοκρασιών θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τη θερμότητα από τη  συμπύκνωση του ψυκτικού ρευστού και μέσω 
εναλλάκτη ψυκτικού R410A– ψυκτικού R134a, θα προσδίδεται προτογενώς θερμότητα στο ψυκτικό R134a και μετά λόγω διβάθμιας 
συμπίεσης και μέσω εναλλάκτη ψυκτικού – νερού, μπορεί να προσδίδεται θερμότητα στο νερό.  
 
Η μονάδα θα έχει ανώτατη θερμοκρασία προσαγωγής νερού τους 800C.  
Tα δε όρια λειτουργίας της θα έχουν ως ακολούθως:  
 

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ  

Θερμοκρασία εισόδου νερού(℃) 10~70 

Θερμοκρασία εξόδου  νερού (℃) ~80℃ 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) -20~35 

 
Ο εναλλάκτης θερμοτητας θα  είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια από αλουμίνιο. 
Η στάθμη θορύβου της μονάδας δεν θα ξεπερνάει τα 45  dB(A) 
Οι διαστάσεις της μονάδας θα έχουν ως εξής : 520 x 1080 x 330 mm (Μ x Y x Π) περίπου. 
Η μονάδα θα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες :  
 

1. Αυτοδιάγνωση βλαβών. 
2. Αυτόματη επανεκκίνηση. 
3. Χειρισμό μέσω ενσύρματου χειριστηρίου. 
4. Δυνατότητα σύνδεσης στο κεντρικό χειρισμό LGAP. 
5. Διάταξη προστασίας από συμπύκνωση κατά τη λειτουργία ψύξης.  
6. Διάταξη ελέγχου ΟΝ/OFF στην αντλία νερού. 
7. Διάταξη ελέγχου του διακόπτη ροής. 



8. Συνδιασμός τροφοδοσίας θερμαντικών σωμάτων και ΖΝΧ,όπως και δυνατότητα συνλειτουργίας με ηλιακό συλλέκτη. 
9. Αντιπαγωτική προστασία του εναλλάκτη. 
10. Εξαναγκασμένη λειτουργία της αντλίας νερού. 
11. Προστασία από υπερθέρμανση.  
12. Λειτουργία αντιστάθμισης. 
13. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης. 

 
H μονάδα θα είναι διαθέσιμη στα ακόλουθα μεγέθη:  

1. Μονάδα 14 kw θέρμανση περίπου. 
 
 
 
Α3. , Α4. , Α5. Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής 
 
Οι Eσωτερικές μονάδες θα είναι  τύπου αεραγωγών χαμηλής στατικής πίεσης (low static) 
Οι μονάδες θα προορίζονται για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής , και θα είναι κατασκευασμένες ώστε να συνδέονται με δίκτυο 
αεραγωγών μέσω του οποίου θα γίνεται η προσαγωγή του κλιματιζόμενου αέρα στον χώρο και η επιστροφή του αέρα του χώρου στην 
μονάδα. 
Η εσωτερική μονάδα θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. Το περίβλημα της μονάδας θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και θα πρέπει να είναι πλήρως μονωμένο. 
O ανεμιστήρας της μονάδας θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ισορροπημένος ώστε να εξασφαλίζει λειτουργία με χαμηλό θόρυβο 
και χωρίς δονήσεις. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια από αλουμίνιο. 
Θα μπορεί να ρυθμιστεί η εξωτερική στατική πίεση της μονάδας μέσω του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. Αυτό θα γίνεται με την 
εισαγωγή κωδικών στο τηλεχειριστήριο οι οποίοι θα αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές της διαθέσιμης στατικής. 
Με την μονάδα θα μπορεί να συνδεθεί αντλία συμπυκνωμάτων η οποία θα έχει την δυνατότητα να ανυψώνει τα συμπυκνώματα σε ύψος 
τουλάχιστον 700 mm περίπου από το κάτω μέρος του σώματος της μονάδας. 
Τα συμπυκνώματα θα αντλούνται από την μονάδα με την χρήση θερμικά μονωμένου σωλήνα και θα καταλήγουν στο αποχετευτικό 
δίκτυο . 
Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρεθούν και να πλυθούν.  
Οι μονάδες θα είναι διαθέσιμες στις παρακάτω Aποδόσεις & Διαστάσεις ενώ δεν πρέπει να έχουν επίπεδο θορύβου μεγαλύτερο από το 
αναγραφόμενο 
 

Ονομαστική 
απόδοση 

(Βtu/h) 

Απόδοση 
Ψύξης 
(Βtu/h) 

Απόδοση 
Θέρμανσης 

(Βtu/h) 

Διαστάσεις 
Μονάδας mm περίπου 

( M x Π x Y ) 

Στάθμη 
θορύβου dB(A) 

5.000 5.800 6.500 700 x 700 x 190 24 

7.000 7.500 8.500 700 x 700 x 190 24 

9.000 9.600 10.900 700 x 700 x 190 24 

12.000 12.300 13.600 700 x 700 x 190 27 

15.000 15.400 17.100 900 x 700 x 190 30 

18.000 19.100 21.500 900 x 700 x 190 32 

21.000 21.500 24.000 900 x 700 x 190 33 

24.000 24.200 27.300 900 x 700 x 190 33 

 
Οι μονάδες θα διαθέτουν και θα ελέγχονται με ενσύρματο τηλεχειριστήριο με τις παρακάτω λειτουργίες : 
Α) Αλλαγή τρόπου λειτουργία 
Β) Χρονοπρογραμματισμός 
Γ) Διάγνωση Βλαβών 
 
Θα μπορούν να ελεγχθούν μέχρι και 8 εσωτερικές μονάδες με το ίδιο τηλεχειριστήριο (με κοινές ρυθμίσεις) 
Θα πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί η εξωτερική στατική πίεση της μονάδας μέσω του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. Αυτό θα γίνεται με 
την εισαγωγή κωδικών στο τηλεχειριστήριο οι οποίοι θα αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές της διαθέσιμης στατικής πίεσης. 
Η μονάδα θα μπορεί να ανιχνεύει τη θερμοκρασία του χώρου από 2 διαφορετικούς θερμοστάτες. Ο ένας θερμοστάτης θα είναι 
τοποθετημένος πάνω στην μονάδα ( στο σημείο επιστροφής του αέρα ) και ο άλλος πάνω στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο .Η επιλογή για 
το ποιός θερμοστάτης θα είναι ενεργός θα μπορεί να γίνει με την χρήση μικροδιακόπτη πάνω στο χειριστήριο. 

 
 
 

Α6. Εναλλάκτης αέρα / αέρα με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας   
 
Οι μονάδες θα είναι εναλλάκτες αέρος – αέρος με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης. Οι 

μονάδες θα συνδέονται με δίκτυα αεραγωγών για την προσαγωγή νωπού αέρα & την απόρριψη του αέρα του χώρου. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται ο αερισμός & ο εξαερισμός του χώρου. Ο πυρήνας της μονάδας θα αποτελείται από εναλλάκτη θερμότητας 
διασταυρούμενης ροής, που θα ανακτά ενέργεια από τον απορριπτόμενο αέρα και θα την μεταφέρει στον εισερχόμενο αέρα χωρίς την 
ανάμειξη των δύο ρευμάτων αέρα. 
Η Μονάδα θα έχει  ονομαστική παροχή αέρα 1.000 CMH ( m3/h ), ψυκτική απόδοση 8,9 KW & θερμαντική απόδοση 11,9 KW διαθέσιμη 
εξωτερική στατική πίεση 150 Pa περίπου, απόδοσης εναλλαγής θερμότητας τουλάχιστον 71 % , 
Η στάθμη θορύβου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 41 dB(A). 
Οι μονάδες θα διαθέτουν στοιχείο απ’ευθείας εκτόνωσης για την προθέρμανση & την πρόψυξη του προσαγόμενου νωπού αέρα, το 
οποίο θα συνδέεται με εξωτερικές μονάδες συστήματος κλιματισμού μεταβλητής ροής  ψυκτικού μέσου του ιδίου κατασκευαστή. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα οι μονάδες να διαθέτουν και υγραντήρα εξάτμισης. 
Η μονάδα θα είναι προκατασκευασμένη και συγκροτημένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. Το περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και θα πρέπει να είναι πλήρως μονωμένο. 
Oι ανεμιστήρες της μονάδας θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία με χαμηλό 
θόρυβο και χωρίς δονήσεις. 



Η μονάδα θα έχει την δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής μεταξύ της λειτουργίας παράκαμψης ( by-pass ) ή  της λειτουργίας ενθαλπικής 
εναλλαγής θερμότητας. 
Η μονάδα θα έχει τη δυνατότητα μέσω ειδικής λειτουργίας να εξαερίζει γρήγορα το χώρο ώστε να απομακρύνονται άμεσα βλαβερές 
ουσίες. 
Τέλος η λειτουργία της μονάδας θα μπορεί να ελέγχεται μέσω αισθητηρίου CO2. 
Η μονάδα θα διαθέτει ειδικό φίλτρο αέρα με δυνατότητα συλλογής πάνω από 80 % και φιλτράρισμα σωματιδίων μεγέθους έως 0.3m 
συμπεριλαμβανoμένων αιωρούμενων σωματιδίων κίτρινης σκόνης 
Οι εναλλάκτες θα ελέγχονται από τοπικό τηλεχειριστήριο , ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν από κοινό 
τηλεχειριστήριο με μία εσωτερική μονάδα του συστήματος κλιματισμού. Σε περίπτωση ελέγχου απο κοινό τηλεχειριστήριο θα πρέπει ο 
εναλλάκτης να μπορεί να ρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας του ( ψύξη / θέρμανση ) ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής 
μονάδας με την οποία έχει διασυνδεθεί. Επιπλέον θα πρέπει οι εναλλάκτες να μπορούν να ελεχθούν απο κεντρικό τηλεχειριστήριο που 
θα ελέγχει το σύστημα κλιματισμού. 
 
 
Δίκτυο Κλιματισμού 2: 
Α7. Εξωτερική Κλιματιστική Μονάδα τύπου VRF: 
Η Εξωτερική μονάδα θα είναι ανάκτησης θερμότητας μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου ( VRF ),  

1. Ονομαστικής απόδοσης τουλάχιστον 38,5 kW στην ψύξη / 42,5 kW στην θέρμανση, 
2. με συντελεστή απόδοσης (EER/COP) τουλάχιστον 4,25 στην ψύξη & 4,25  στην θέρμανση  

 και στάθμη θορύβου κατά το μέγιστον 60 dB(A). 
Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και 
ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα 
διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη,κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση. 
Οι γρίλιες εξόδου του αέρα,όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα να μειώνουν τη 
συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα.  
Η μονάδα  θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από τριφασική παροχή ρεύματος     380 V / 50 Hz &  θα έχουν την 
δυνατότητα της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας στις παρακάτω θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος  : 
Θέρμανση : Από  -10 °C WB έως 18 °C WB 
 
Ενώ το σύστημα θα παραμένει λειτουργικό στις παρακάτω θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος  : 
Ψύξη        : Από -5 °C DB έως 43 °C DB 
Θέρμανση : Από  -15 °C WB έως 18 °C WB 
Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν σπειροειδή  (V SCROLL) συμπιεστή με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter με δυνατότητα 
γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές στις απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης για ονομαστικές 
αποδόσεις έως και τα 44 kW περίπου.  
Οι συμπιεστές κατά προτίμηση θα είναι της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων.  
Ο έλεγχος της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται ηλεκτρονικά με την 
ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας , πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική απαίτηση φορτίου 
των εσωτερικών μονάδων. 
Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής των συμπιεστών θα πρέπει να μπορεί να 
κυμανθεί από τα 15 Ηz έως και τα 150 Ηz περίπου. 
Επιπλέον η μονάδα θα διαθέτει : ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης , ελαιοδιαχωριστές , διακόπτες υψηλής πίεσης , συσκευές 
ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων , ρελέ υπερφόρτωσης , προστασία υπερφόρτωσης inverter , ασφάλειες , τις απαραίτητες 
τριχοειδείς βαλβίδες , βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου , χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για μια 
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.  
Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) το οποίο θα αποτελείται από εναλλάκτη cyclone και μία 
αναλογική βαλβίδα για την αυξημένη απόδοση στην ψύξη & θέρμανση , δυνατότητα για μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη 
λειτουργία. 
ο εναλλάκτης θερμότητάς τους θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί 
ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους εναντίον της διάβρωσης (GOLD FIN). 
Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 
αυτόματα είτε χειροκίνητα. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
ειδοποίησης όταν ανιχνέυσει διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα. Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας , ο τεχνικός συντήρησης θα 
πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές 
μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η 
αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό μέσο. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας της εξωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι χωρισμένος σε δύο τμήματα, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική 
απόψυξη (ανεξάρτητα το άνω και κάτω τμήμα του εναλλάκτη θερμότητας ) για ομαλότερη λειτουργία του συστήματος κατά τη λειτουργία 
θέρμανσης.  
Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων ,έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου ανάλογα 
με τον τρόπο λειτουργίας (ψύξη/θέρμανση) , βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 
Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται απο τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα 
με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 
Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 
αφαιρούμενων καλυμμάτων. 
Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  
 
 
 
Α8. , Α9. , Α10. , Α11. , Α12.  Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ψευδοροφής 
Βλέπε όπως Α3. , Α4. , Α5.  
 
 
 
Α13. Εναλλάκτης αέρα / αέρα με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας   
Βλέπε όπως Α6.  
 
 
Α14. Κεντρικό Τηλεχειριστήριο αφής 
 
Το κεντρικό τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής θα μπορεί να ελεγξει μέχρι 80 εσωτερικές μονάδες τουλάχιστον .Ο έλεγχος θα μπορεί να 
γίνει ανά ζώνη , ανά ομάδα (καθοριζόμενη από τον χρήστη) είτε ανά μία μονάδα. 



Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
 

1. Πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις λειτοργίες του – Αναφορά βλαβών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
2. Αναφορά Λειτουργίας ( Αποθηκευση ιστορικού λειτουργίας ) 
3. Εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας όλων των μονάδων με λήψη εξωτερικού σήματος ( Fire alarm ) 
4.  Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεντρικών χειριστηρίων ( απλών κεντρικών / χειριστηρίων οθόνης αφής ) 
5. Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών στις εσωτερικές μονάδες. 
6. Ρύθμιση ανωτατου και κατώτατου όριου θερμοκρασίας για την αποφυγή παγώματος ή υπερθέρμανσης των χώρων. 
7. Χρονοπρογραματισμός. 
8. Αυτόματος έλεγχος : θα μπορεί να τεθεί μια μέγιστη τιμή απορροφούμενης ισχύος και το κεντρικό χειριστήριο θα ελέγχει ώστε να μη 

ξεπεραστεί η τιμή που έχει τεθεί. 
9. Ανάλυση στατιστικών δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας ή χρήσης των εσωτερικών μονάδων. 
10. Ιστορικό βλαβών. 

 
Επίσης,θα υπάρχει δυνατότητα για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω διαδικτύου, καθώς και λειτουργία στατιστικών κατανάλωσης 
ισχύος. 
 
    
(ΤΕΜ) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός ΤΕΜ 40.500,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ   
 
 
Α.Τ.: 2.154 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 35 – ΣΧΕΤ4 Αεραγωγός με μόνωση, κυκλικής διατομής Φ100 – Φ125 mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 35 100% 

 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος , κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού , μεταξύ των τοιχωμάτων, διαμέτρου 100 - 125 mm. Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και στηρίξεως με όλα τα μικρουλικά σε πλήρη λειτουργία.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 15,50 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.: 2.155 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ 35 – ΣΧΕΤ5 Αεραγωγός με μόνωση, κυκλικής διατομής Φ150  mm  
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ 35 100% 

 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος , κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού , μεταξύ των τοιχωμάτων, διαμέτρου 150 mm. Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και στηρίξεως με όλα τα μικρουλικά σε πλήρη λειτουργία.  (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός m 19,50 € ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ   ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.: 2.156 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ11 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 200x100mm - 250x150mm  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ36 100% 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού ή οροφής , προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό 
διάφραγμα, από χαλύβδινο έλασμα, διαστάσεων από 200x100mm έως  250x150mm. Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών 
εγκαταστάσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως, παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 85,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 2.157 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ12 Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού διαστάσεων 300x150mm - 300x250mm  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ36 100% 
 
Στόμιο τοίχου ή αεραγωγού ή οροφής , προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με διπλή σειρά ρυθμιζόμενων πτερυγίων και με εσωτερικό 
διάφραγμα, από χαλύβδινο έλασμα, διαστάσεων από 300x150mm έως  300x250mm. Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών 
εγκαταστάσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως, παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 98,00 € ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 2.158 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ14 Περσιδωτό άνοιγμα επί της θύρας  διαστάσεων 300x150mm   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ36 100% 
 
Περσιδωτό άνοιγμα επί της θύρας, διαστάσεων 300x150mm . Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 49,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 2.159 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ15 Διάφραγμα ρύθμισης αέρος   ορθογωνικό, διαστάσεων 200x100mm - 250x150mm  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ36 100% 
 



Διάγραμμα ρύθμισης αέρος (dumper), για τοποθέτηση σε ορθογωνικό αγωγό εξαερισμού / θέρμανσης / κλιματισμού, πολύφυλλο, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο , διαστάσεων 200x100mm - 250x150mm .  Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 78,00 € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 2.160 
 ΑΡΘΡΟ: ΗΛΜ36-ΣΧΕΤ16 Διάφραγμα ρύθμισης αέρος   κυκλικό , διαμέτρου Φ 100mm – Φ 150mm  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ36 100% 
 
Διάγραμμα ρύθμισης αέρος (dumper), για τοποθέτηση σε κυκλικό αγωγό εξαερισμού / θέρμανσης / κλιματισμού, πολύφυλλο, από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο , διαστάσεων Φ 100mm – Φ 150mm .  Πλήρης εγκατάσταση και λοιπών μικροϋλικών εγκαταστάσεως επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , παραδοτέο σε λειτουργία. (1 τεμ.) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιμή ενός τεμ. 88,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΕΥΡΩ  
 
 
 
 
ΟI ΣΥΝΤΑΞΑNTEΣ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
    

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΖΟΛΗΣ      ΞΕΝΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΕ3     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ    
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΕ3    
 
 
 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΕ5    
 
 

11-9-2019 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Υ 
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