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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος 
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, 
τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο 
άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων.

1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) 
και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την 
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού.

Σελίδα 1 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον 
προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και 
των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο

(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις.

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 
κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών 
τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.).

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων 
(π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για 
την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που 
οφείλονται:

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό 
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την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κ.λπ.),

(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,

(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία 
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων 
έργων κ.λπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 
των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και 
τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 
δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται 
στη µελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του 
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
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1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια 
τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη 
ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων 
κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση 
των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς 
και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω 
εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε 
οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει 
την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε 
συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις 
δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
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προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυµβατικού σταδίου.

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών  εγκαταστάσεων, 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα 
προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και 
οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.

(3) Νοµικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος
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(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών 
προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC 
κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των 
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:

DN/ DM

όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος 
τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια 
συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:

DΝ / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3)   Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ OPOI ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και 
των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει 
την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
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2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω 
µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται 
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος 
Τιµολογίου.

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει 
ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

• Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.

• Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και 
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη 
εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισµού.

• Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 
m3.

• Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από 
πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιτττικής αντοχής µεγαλύτερης 
των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλεύονται µε το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα  και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 
ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό 

ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε 

κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
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- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω 

µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο- φύλλο και φύλλο- δάπεδο).

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 

πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

-

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. Μηχανισµός επαναφοράς 

θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.λπ.

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) Ειδικός 

Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

- Μηχανισµοί  αυτόµατων  θυρών,  µε ηλεκτροµηχανικό  σύστηµα,  µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή 

µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους 
κουφώµατος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) 
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις 
επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί 
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
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Οι τιµές µονάδας όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική 
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που 
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν 
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές 
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωµάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη 
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή 
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων

2.2.4. MAPMAPIKA

1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος µαρµάρων είναι 
ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν 
σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής 
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διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο.

2.  Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 
επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. 
χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 
διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιµή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του 
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου.

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπιµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε 
συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες -
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-
2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν- µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν- µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς  και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό
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10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό  πολύχρωµο

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο

14 Αράχωβας καφέ

5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών  (νερόλουστρο)

6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε 
τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται 
µε το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του 
άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις 
εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 
και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής 
σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων.

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία 
της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε 
€/m3.km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως 

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση ≥ 5 km 0,19

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση ≥ 3 km 0,20

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές)

0,03

Οι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος 
τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο 
άρθρο.

Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο 
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υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή 
βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην 
καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή 
θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών 
έργων.

Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-µεταφοράς των υλικών περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών 
και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται 
µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου[*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική 
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων 
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης 
προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.

Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το 
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.).

Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη 
διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση 
συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ..

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για βελτίωση της 
ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το 
πολύ 25 mm.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
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χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, 

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 

συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή 

κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

 43. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές 
επιφάνειες (ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες (λαξευτή 
λιθοδοµή).

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8 mm 
στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15 mm περίπτωση της ηµιλαξευτής λιθοδοµής.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 

χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE,

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 

συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.

- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρµογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση CE, η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης 
και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση έτοιµου 
κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που 
παρασκευάζεται επί τόπου

β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών προσµίκτων κονιαµάτων, αλλά δεν 
συµπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
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- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά  πρόσµικτα  και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά στοιχεία 

(πλέγµατα, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και καπακιών

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, 
οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 
N/mm2.

53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται::

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 

µικρότερη από 10%

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση

-  από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%.

β) Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων αερισµού του 
καδρονιαρίσµατος (αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

γ) Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άµµου, στρώσεως 
αποµόνωσης υγρασίας, φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερµοµονωτικής 
στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι 
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας.

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

δ1) Υγρασία ξυλείας

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου,

ελάτης και ερυθροελάτης 9-15%

o δρυός 7-13%

o κολλητές λωρίδες 7-11% 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων:

o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm

o πλάτους ± 0,7%

o µήκους ± 0,2 mm

 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 
Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Όλα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 

κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.

- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
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συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.),

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 

κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, µαζί µε την 
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδεσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων 

στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων 

τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άρθρα),

- Οι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,

- Οι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,

- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχισή τους,

- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι 

από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κ.λπ.)

- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 

κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας 
του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (Τ2 ) θα προσδιορίζεται 
βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος.

61. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Για τις εργασίες της παρούσας  ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή  οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή 

εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης 

κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

 62. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
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Στις τιµές µονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 

βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο 

χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιµήκυνση ε= 4- 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.

δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.), καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατοµών 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιµολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
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Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 

απορρυπαντικό),  µούχλας (µε µυκητοκτόνα διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κ.λπ.

- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 

επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.

- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 

κ.λπ.

β) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,

γ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαµάτων 

(µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του 
κονιάµατος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας λόγω 

καιρικών συνθηκών).

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κ.λπ.).

- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των 

κορφιάδων.

- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., µε σύρµα από σκληρό 

χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κ.λπ.

- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 

περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης

- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
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επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,

- Τα κονιάµατα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών.

β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου 
αλουµινίου.

γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της κλίσης της 
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των 
κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την 
λήψη των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από 
ρύπανση που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων 
νάυλον, οικοδοµικού χαρτιού κ.λπ.).

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιµοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από 
τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

78. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιµετρώνται µε βάση το εξωτερικό 
τους περίγραµµα,  χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτµήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή 
την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτηµάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότµησης  είναι έως 0,50 m2 •

Τυχόν µεγαλύτερες οπές ή αποτµήσεις θα αφαιρούνται.

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών 
δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.

(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
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(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε
ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,95

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03.ΣΧ Γενικές εκσκαφές σε σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2117

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.

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,65

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι
2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"

Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη                                                                          
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,65

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.20.ΣΧ Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή
χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
επίχωση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,85

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.06.01 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m  για τις γενικές εκσκαφές

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2132

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.30.ΣΧ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ.01.1.ΣΧ Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β

Κατασκευή υπόβασης 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 υπόβασης µεταβλητού πάχους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,65

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4104

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε αργούς
λίθους λατοµείου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα
στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου,
οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του
ορύγµατος, µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική 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:
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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.∆εν 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 C12/15.                                

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

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

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική 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:
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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.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                                

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική 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 

Σελίδα 24 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

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.∆εν 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 C25/30.                                

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02 Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.22 Πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7922

Σελίδα 25 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

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): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα
(τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
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υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να
µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς
παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών,
η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.10 Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας αανιδώµατος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καµπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".  

Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου. 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρµογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)     
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617     
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
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συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.                                          

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρµογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)     
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617     
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
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 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

 ∆οµικά πλέγµατα B500C.                                                         

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.17 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244

Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια,
µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm,
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οιασδήποτε µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές
ροδέλες, και σφράγιση τών κενών µε µαστίχα σιλικόνης, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC".

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.18 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε το έδαφος µε µεµβράνη HDPE
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται µεταξύ του σιδηροπλισµού και
των παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των
τοιχίων πριν την επίχωσή τους και µατίζεται µε επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι).                                        

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 
(µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).                                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες

Σελίδα 31 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

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

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων.                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

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

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων.                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.05 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1

Ενίσχυση τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα στις θέσεις σύνδεσης αυτών µε τον φέροντα οργανισµό, 
για την ελαχιστοποίηση των ρωγµών (λόγω π.χ. σεισµικής φόρτισης). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια 
του πλέγµατος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην 
τοιχοποια µε κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που
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παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.01 Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7801

Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατοµής, ήτοι ταινία ήλοι για γύψινα, 
υλικά επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

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).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές". 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

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

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm,
από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα
υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.                        

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 
cm

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335

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.

 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm.                                                                                                                      
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

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

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.                 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώµατος (λούκια)

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.01 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, µαλακού, πάχους 2 cm, σε 
αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7431

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  µαλακού µαρµάρου,                                        
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): 85,50

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508

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).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

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

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm , σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και
καθαρισµού. 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και
καθαρισµού. 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.58.02 Σκαλοµέρια µαρµάρου από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559

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).
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Σκαλοµέρια από µάρµαρο  σκληρό πάχους 2 cm.                                   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

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

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.         

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

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

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504

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.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

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

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερµοµόνωση οροφών και δάπεδων µε πλάκες µονωτικού υλικού, µε φύλλα διογκωµένης
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις
δωµάτων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.47.ΣΧ Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 70 mm

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 70 mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.48.ΣΧ Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 
70 mm

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε
πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 70mm, µε ή χωρίς στερέωση
αυτών. 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,20

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου.

 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.                                       

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα 
και  µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

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.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7396.ΣΧ Επιστρώσεις δια λινοτάπητα (linoleum)

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις µε οµοιογενείς, οικολογικούς, αντιστατικούς τάπητες linoleum, µε διασφάλιση 
ποιότητας σύµφωνη µε το ISO 9001, ISO 14001 & SWAN, πλάτους 2µµ και πάχους 3,2χιλ., 
οποιουδήποτε χρώµατος. Οι τάπητες είναι κατασκευασµένοι από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους 
ξύλου και φελλού και ορυκτά χρώµατα πεπιεσµένα σε µία και µόνο στρώση επάνω σε φυσική γιούτα. 
Αποσκληραίνονται σε ειδικούς φούρνους για να αποκτήσουν την απαιτούµενη ελαστικότητα, ευκαµψία 
και αντοχή.
Το υλικό θα είναι δύσφλεκτο (DIN 4102 Β1), ενώ κηλίδες από σβήσιµο τσιγάρου θα αποµακρύνονται 
εύκολα. Θα είναι αντιστατικό, δεν θα λιώνει, θα έχει αντοχή στα χηµικά (ΕΝ 423), στην σκληρή 
καταπόνηση από τροχήλατα σκεύη (ΕΝ 425) -τεστ στις 30.000 τριβές-, θα είναι µικροβιοκτόνο και 
υποαλλεργικό.
Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα 
(τσιµεντοκονία δαπέδου, κ.α.) το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη µεγέθους 4,0% Τα 
δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, επίπεδο και µόνιµα στεγνό χωρίς υπολείµµατα 
οικοδοµικών υλικών, τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες.
Τα σαθρά τεµάχια του υποτρώµατος θα πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν µε κατάλληλο 
επισκευαστικό υλικό. Σε τέτοια περίπτωση το υπόστρωµα θα πρέπει να εµποτιστεί µε ειδικό αστάρι 
πρόσφυσης και στην συνέχεια να οµαλοποιηθεί µε αυτοεπιπεδούµενο υλικό.
Ο λινοτάπητας επικολλάται µε ειδική κόλλα για linoleum, υδατοδιαλυτή, µε βάση τις συνθετικές 
ρητίνες και σε αναλογία 350γρ ανά Μ2.
Οι αρµοί συγκολλούνται µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία και ειδικό 
θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για λινοτάπητα. Το πλάτος του αρµού δεν υπερβαίνει τα 
3,5χιλ. το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους του λινοτάπητα και ποτέ 
µεγαλύτερο από 2χιλ., δηλ. το ήµισυ του πάχους του κορδονιού αρµοκόλλησης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρµοκόλλησης η περίσσια του υλικού του αρµού θα αφαιρεθεί σε 
δύο διαδοχικές φάσεις µε ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρµών 
καθώς και η µή διαφοροποίηση ύψους µεταξύ των φύλλων και των αρµών.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το δάπεδο αφού καθαριστεί θα στιλβωθεί µε κατάλληλο 
προστατευτικό γαλάκτωµα. Στην τιµή περιλαµβάνονται τάπητας, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, οι 
λωρίδες τερµάτων, προστατευτικό υγρό και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,90

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7396.ΣΧ.1 Κοίλο περιθώριο δαπέδου (σοβατεπί) από λινοτάπητα ή PVC ή αγώγιµο PVC

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Το κοίλο σοβατεπί κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό του δαπέδου (Λινοτάπητας ή PVC ή αγώγηµο 
PVC).
Η ελαφρώς καµπυλωµένη γωνία δαπέδου και τοίχου επιτυγχάνεται µε έτοιµο διαµορφωτικό προφίλ της 
κατασκευάστριας εταιρείας έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν ρηγµάτωση του υλικού τόσο κατά την 
τοποθέτηση όσο και στη φάση λειτουργίας της αίθουσας.
Για την ικανοποιητική διασφάλιση της αναδίπλωσης του περιθωρίου το πλάτος δεν πρέπει να είναι 
λιγότερο των 10εκ. επί του δαπέδου και 10εκ.επί του τοίχου συµπεριλαµβανοµένης και της 
αναδίπλωσης σύνολο 20εκ.
Τα περιθώρια επικολλούντια µε νεοπρενική κόλλα και διπλή επάλειψη σε κατακόρυφη επιφάνεια λεία, 
στέρεη και επίπεδη χωρίς υπολείµµατα οικοδοµικών υλικών τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες. Ο αρµός 
του περιθωρίου συγκολλείται µε το υφιστάµενο δάπεδο µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε 
ειδικά εργαλεία και ειδικό θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για δάπεδα πάχους 3,5χιλ.
Το πλάτος του αρµού δεν υπερβαίνει τα 3,5χιλ. το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του 
πάχους του λινοτάπητα και ποτέ µεγαλύτερο από 2χιλ., δηλ. το ήµισυ του πάχους του κορδονιού 
αρµοκόλλησης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρµοκόλλησης η περίσσια του υλικού του αρµού θα αφαιρεθεί σε 
δύο διαδοχικές φάσεις µε ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρµών 
καθώς και η µή διαφοροποίηση ύψους µεταξύ των φύλλων και των αρµών.
Για την προστασία ακµής του περιθωρίου θα τοποθετηθεί, µε νεοπρενική κόλλα ειδικό προφίλ 
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(καπάκι).
Προσοχή θα δοθεί στην κατασκευή, ιδιαίτερα σε εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι αρµοί στα κατακόρυφα τοιχία, οι γωνίες καθώς και οι αρµοί µε το προφίλ 
προστασίας ακµής θα είναι ερµητικά κλειστοί.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τάπητας, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, µικρουλικά , προστατευτικό 
υγρό και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.03 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω 
των 20 cm

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7523

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 µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm.                                                                              
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.75 Εντοιχισµένες ντουλάπες

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Εντοιχισµένες ντουλάπες, µη τυποποιηµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από µοριοσανίδα
(MDF) µε επένδυση µελαµίνης ή φορµάικας, "κουτιαστές", µε φύλλα αναρτηµένα µε
στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και µικροϋλικά κατασκευής και εργασία
συναρµολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. 
Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεµάστρες και λοιπός εξοπλισµός τιµολογούνται
ιδιαιτέρως.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 112,00

(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους
90 cm περίπου, που περιλαµβάνει: 

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε 
επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε
στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα
υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα.
β)Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για
την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη. 
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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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής,
µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη,
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς)
και χειρολαβές από λευκό µέταλλο,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώµατα".

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.40 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από 
στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). 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).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα,
πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε
ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες
εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή
σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-∆ιαµόρφωση 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
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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

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες,
ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα πέντε

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

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm
και στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη,
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα
"µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "µισοχαρακτές" 
καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και
µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm.                                                                                                                            
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.03 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 2''

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2".                                         

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 17,40

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο 
άξονα

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώµατος), 
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".

 Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.                                                                                              
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα 
(επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώµατος), 
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη.                                                                
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.01 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 30 min

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

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

 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min.                                                                        
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µονόφυλλες, 
χωρίς φεγγίτη

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο                                                                                                                  
 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.                                                                                                                

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού
φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου.

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).                           

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισµού

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισµού από γαλβανισµένο σύρµα λεπτού βρόχου για την παρεµπόδιση
εισόδου εντόµων, τοποθετούµενες σε σκελετό από διατοµές αλουµινίου. Πλαίσιο µε
εφαρµοσµένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  µικροϋλικά και
εργασία διαµόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.20 Ηλεκτροκίνητο σύστηµα σκίασης υαλοστασίων όψεων, µε ρυθµιζόµενες περσίδες

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813

Σύστηµα ηλιοπροστασίας (σκίασης) υαλοστασίων όψεων, µε ρυθµιζόµενες περσίδες
αλουµινίου, µε ηλεκτροκίνητο µηχανισµό (υλικά και εργασία).

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

α) Η κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού σκελετού από αλουµίνιο µε οδηγούς για
την κίνηση και λειτουργία του συστήµατος ηλιοπροστασίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του προµηθευτή.
β) Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας από προφίλ αλουµινίου µε ηλεκτροστατική
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βαφή, ελλειψοειδούς διατοµής, πάχους 0,6 mm, µε ενσωµατωµένο ελαστικό
παρέµβυσµα στο ένα άκρο για την συσκότιση και την ηχητική και θερµική µόνωση. 
γ) Η προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου µηχανισµού λειτουργίας 
δ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των απαιτουµένων εξαρτηµάτων λειτουργίας (κορδόνι
ή αλυσίδα ανύψωσης, κλιπ κορδονιού, κ.λπ

Προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 
ρύθµισης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01.ΣΧ Κιγκλιδώµατα µεταλλικά  καί  θύρες  περίφραξης  αύλείου χώρου,  πλήρως  
χρωµατισµένο ,  κατασκευασµένο  σύµφωνα  µέ  τά  σχέδια  τής  µελέτης  καί  τήν  
άρχιτεκτονική  λεπτοµέρεια

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κιγκλιδώµατα µεταλλικά  καί  πόρτες  αύλειου  χώρου  πλήρως  χρωµατισµένα ,  σύµφωνα  µέ  τό  
σχέδιο  λεπτοµεριών  τής  µελέτης  Λ.Τ 11.1.8,  άποτελούµενα  άπό  πλαίσια  άπό  δύο  
όριζόντιες  σιδηροσωλήνες 40/40/5  καί  δύο  κατακόρυφες  λάµες διαστ. 50/10.Στό  πλαίσιο  
τοποθετείται    σιδερένιο  πλέγµα  µέ  βροχίδες  5χ5 εκ.  καί  διαµέτρο  σύρµατος  5  χιλ.Τό  
πλαίσιο  στηρίζεται  σέ  όρθοστάτες  διαστ. 70/10  πού  πακτώνονται  στή  βάση  τής  περίφραξης  
(τοίχος  άπό  µπετόν),  σέ  βάθος  30 εκ.Μέ  τήν  ίδια  τιµή  πληρώνονται  καί  οί  πόρτες  
ίδίου  τύπου,  άλλά  άπό  πλαίσιο  στραντζαριστό  50/50/1,5  mm  στό  πάνω  καί  κάτω  µέρος  
καί  ένδιάµεσα  στραντζαριστό  διαστάσεων  30/150/ 1,5 mmΣτήν  τιµή  περιλαµβάνονταο  όλα  τά  
ύλικά ,  µικρουλικά  καί  ή  έργασία  γιά  τήν  πλήρη  κατασκευή,  τοποθέτηση,  πάκτωση  καί  ό  
χρωµατισµός  σύµφωνα  µέ  τό  άρθρο  (77.74.01)  όλων  τώ  έπιφανειών  τής  κατασκευής,  ή  
διαµόρφωση  τής  στέψης  τής  βάσης  καί  ή  προµήθεια  καί  τοποθέτηση  τών  κλειδαριών  τώ  
σιδηρών  αύλοθυρών.Τιµή  άνα   τετραγωνικό  µλετρο (1 M2)  κιγκλιδώµατος  ή  αύλόθυρας.

Τιµή ανά τετραφωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.55.ΣΧ Σιδεριές  άσφαλείας  παραθύρων,  σύµφωνα  µέ  τή  (Λ.Τ 11.1.11)

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.55

Πλήρης  κατασκευή  σιδεριών  άσφαλείας  παραθύρων  όποιονδήποτε  διαστάσεων  καί  όποιουδήποτε  
σχήµατος  µορφής  καί  τρόπου  κατασκευής,  καί  σύµφωνα  µέ  τήν  λεπτοµέρεια  L.T  11.1.11,  
τύπων  Σ1-Σ2-Σ3.Στήν  τιµή  περιλαµβάνεται  καί  ό  πλήρης  χρωµατισµός  τών  σιδεριών  
άσφαλείας , (τρίψιµο,  στοκάρισµα,  µία  στρώση  µινίου  καί  δύο  στρώσεις  έλαιοχρώµατος  τής 
έκλογής  τής  έπίβλεψης )  καί  σύµφωνα  µέ  τό  άρθρο  (77.74.01)∆ηλαδή  ύλικά,  µικρουλικά  
έπί  τόπου  τού  έργου  καί  έργασία  πλήρους  κατασκευής,  τοποθέτησης,  στερέωσης  καί  
χρωµατισµού τών  σιδεριών  άσφαλείας,  σύµφωνα  µέ  τήν  τεχνική  περιγραφή,  τήν  
άρχιτεκτονική  λεπτοµέρεια  Λ.Τ 11.1.11 καί  τίς  όδηγίες  τής  έπίβλεψηςΤιµή  άνά  τετραγωνικό  
µέτρο  σιδεριάς  άσφαλείας  παραθύρων. ( 1 Μ2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 134,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα

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

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και
συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών,
καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα
αλκάλια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισµάτων ή 
σκυροδεµάτων

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί
ξύλινων επιφανειών". 

Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως
υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα.
Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό
σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο
µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος,
τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων                                       

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.25 Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7745

Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς. σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών
επιφανειών".  Προετοιµασία, τρίψιµο µε σµυριδόπανο και σπατουλάρισµα µε υλικό
σπατουλα-ρίσµατος (αντουί) σέρτικο, σε µία στρώση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

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

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί
τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί
ξύλινων επιφανειών". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

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

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2".                                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως                                                 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

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.

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων". 

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.                                                                          
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".

Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισµός της επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε
ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα,
καθαρισµός των ρόζων και επάλειψή τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα
και τελικό τρίψιµο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.02 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7738

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί
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ξύλινων επιφανειών". 

Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως
υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα.
Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό
σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο
µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος,
τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο.

 Ξυλίνων επιφανειών.                                                          

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 8079.57.ΣΧ Συγκρότηµα  σηπτικού  καί  απορροφητικού βόθρου

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 8079

Πλήρη  κατασκευή  καί  παράδοση  σέ  λειτουργία  συγκροτήµατος  σηπτικού  καί  απορροφητικού  
βόθρου,  σύµφωνα  µέ  τά  σχέδια  καί  τά  τεύχη  τής  µελέτης  καί  δηµοπράτησης  τού  έργου  
πού  άναφέρεταιστήν  έπικεφαλίδα  πλήρως  άποπερατωµένου,  δικιµασµένου  καί  έτοίµου  γιά  
λειτουργία,  διαστάσεων  σύµφωνα  µέ  τά  σχέδια  τής  µελέτης ,  σέ  όποιοδήποτε  βάθος  έν  
ξηρώ  ή  έντός  ύδατος  µέ  τά  άπαιτούµεναύλικά, έργασία,  µικρουλικά  καί  δοκιµές  ήτοι  
έκσκαφές,  όπλισµένα  καί  άοπλα  σκυροδέµατα,  ξηρολιθοδωµή,  τσιµεντοκονίες,  προµήθεια  καί  
τοποθέτηση  άλοιφωτών  πηλοσωλήνων,  παλστικών  σωλήνων,  πίεσης6  atm,  φρεάτια, καρβουνίδι,  
κεφαλή  άερισµού,  καλλύµατα φρεατίων  χυτοσιδηρά,  πρόσθετη  έργασία  έκσκαφής καί  
ξηρολιθοδοµής  λόγω  βάθους ,  έξαρτήµατα  καί  κάθε  άλλη  έργασία,  ύλικά  καί  
µικρουλικάάπαραίτητα  γιά  τήν  έντεχνη  κατασκευή  τού  έργου,  σύµφωνα  µέ  τά  σχέδια  τής  
µελέτης.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12.522,00

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.10 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,
η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του
έργου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
τους, ως εξής:

 Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα                                                                                                                                   

 Ξύλινα παγκάκια µήκους 180 cm, πλάτους 50 cm και ύψους 80cm (εκτός αν προβλέπονται 
διαφορετικές διαστάσεις στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης), µε κάθισµα εργονοµικά 
διαµορφωµένο, αποτελούµενο από τρεις ξύλινες δοκίδες, τυπικών διαστάσεων 4x14x180 cm,  πλάτη 
από µε δοκίδες πάχους 4 cm και µήκους 1,80 m και πόδια έδρασης και στήριξης της πλάτης από 
ξυλεία διατοµής 8x12 cm (ή σύµφωνα µε τη µελέτη).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140

Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆01.2 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆2

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ ∆01. 2  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆2  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι
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δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την
εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m            
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ
αυτόν µε κατάλληλο µέσον.

 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m                                               

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510

Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, 
   για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους.
2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, 
   περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε 
   βάθος 10-12 cm.
3. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να 
   δηµιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
4. Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης 
   εσοδείας, συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος 
   και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε 
   το είδος του σπόρου. 
5. Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε 
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   ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισµα της επιφάνειας.
6. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα.
7. Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.
8. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
   εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του
   χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την
   αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
   χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
10.Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-02-01. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β.12.16.Ν Παιχνίδι ελατηρίου "λουλούδι" τεσσάρων θέσεων

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προµήθεια και εγκατάσταση παιχνιδιού ελατηρίου "λουλούδι" τεσσάρων θέσεων. 
Το σύστηµα θα απαρτίζεται από φορέα και βάση. Ο φορέας θα κατασκευάζεται από  HPL πάχους 18 mm 
µε σχήµα λουλουδιού (πχ. µαργαρίτας). Το σχήµα θα είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να σχηµατίζει 
τέσσερα καθίσµατα για τέσσερα παιδιά.  Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού θα υπάρχουν τέσσερεις 
πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας θα 
συνδέεται µε τη βάση.
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαµέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm 
περίπου, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα 
αγκύρωσης θα τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο θα αφήνεται να 
στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο 
θα βιδώνονται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  
Το συγκεκριµένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1,5 έτους και θα έχει γενικές 
διαστάσεις: (Υ) 580 mm, (M) 800mm, (Π) 800mm.
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιηµένο κατά EN 1176-2008 και θα φέρει τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

1. Ξυλεία γενικής χρήσης
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη πεύκη αρκτικού 
κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση 
Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε 
µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

2. ∆οκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)
Σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά θα χρησιµοποιείται 
σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία, µε τις κάτωθι προδιαγραφές:
Υγρασία (8-10%). 
Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να 
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες 
του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράπτεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται µε κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο ή αντίστοιχο. 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Ο εµποτισµός θα γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εµποτισµό να χρησιµοποιείται συντηρητικό τύπου TANALITH E3492 ή αντίστοιχο, µε την µορφή 
διαλύµατος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται 
στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. 
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ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωµες επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από HPL. Όλες οι εκτεθειµένες άκρες να είναι 
στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα.

HPL (High Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate), υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες θα 
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 
φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ.) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου 
έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα 
χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώµατα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, θα γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού..

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β.12.16.Ν1 Τραµπάλα ελατηρίου τεσσάρων θέσεων

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προµήθεια και εγκατάσταση τραµπάλα ελατηρίου τεσσάρων θέσεων.
Το συγκεκριµένο παιχνίδι αποτελεί ταλαντευόµενο εξοπλισµό που µπορεί να εξυπηρετήσει έως και 4 
χρήστες ηλικίας από 1,5 έως και 12 ετών. Το παιχνίδι απαρτίζεται από το φορέα ταλάντωσης ο 
οποίος προσαρµόζεται πάνω στο σύστηµα ταλάντωσης. 
Ο φορέας ταλάντωσης ο οποίος κεντρικά στηρίζεται στη σύνθετη βάση των ελατηρίων αποτελείται από 
οριζόντια ξύλινη δοκό πάνω στην οποία στηρίζονται τα τέσσερα (4) καθίσµατα και οι θεµατικές 
µορφές ζώου π.χ. 'βατραχάκια' ή αντίστοιχου σχεδίου. Οι µορφές τοποθετούνται παράλληλα µε τι 
δοκό και φέρουν σε κατάλληλα σηµεία πλαστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται ως χειρολαβές και 
αναβολείς. Εκατέρωθεν κάθε θεµατικής µορφής προσαρµόζονται πάνω στη δοκό τα 2 καθίσµατα 
τοποθετηµένα αντικριστά. Η οριζόντια δοκός τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων περίπου 95x95mm 
έχει στρογγυλεµένες άκρες, προς αποφυγή τραυµατισµών.
Το σύστηµα ταλάντωσης αποτελείται από τον άξονα παλινδρόµησης και τα ελατήρια.  Ο άξονας 
παλινδρόµησης αποτελείται από ειδικά διαµορφωµένες και αµφίπλευρα τοποθετηµένες µεταλλικές 
επιφάνειες από θερµογαλβανισµένο χάλυβα. Τα δύο ελατήρια τοποθετούνται εκατέρωθεν του άξονα 
παλινδρόµησης. 
Το σύστηµα είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση και κατ' 
επέκταση ο εγκλωβισµός των άκρων των παιδιών.
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, για την τήρηση 
των κανόνων ασφαλείας

Το συγκεκριµένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1,5 έτους και θα έχει γενικές 
διαστάσεις: (Υ) 850 mm, (M) 2600mm, (Π) 300mm..
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιηµένο κατά EN 1176-2008 και θα φέρει τα εξής τεχνικά 
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χαρακτηριστικά.

1. Ξυλεία γενικής χρήσης
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη πεύκη αρκτικού 
κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση 
Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε 
µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

2. ∆οκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)
Σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά θα χρησιµοποιείται 
σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία, µε τις κάτωθι προδιαγραφές:
Υγρασία (8-10%). 
Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να 
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες 
του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράπτεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται µε κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο ή αντίστοιχο. 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Ο εµποτισµός θα γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εµποτισµό να χρησιµοποιείται συντηρητικό τύπου TANALITH E3492 ή αντίστοιχο, µε την µορφή 
διαλύµατος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται 
στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωµες επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από HPL. Όλες οι εκτεθειµένες άκρες να είναι 
στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα.

HPL (High Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate), υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες θα 
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 
φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ.) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου 
έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα 
χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώµατα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, θα γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β.12.3.Ν Παιχνίδι ελατηρίου "ζωάκι"

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προµήθεια και εγκατάσταση παιχνιδιού ελατηρίου "ζωάκι".
Τo ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου θα αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. Ο φορέας θα 
είναι κατασκευασµένος από HPL πάχους 18mm περίπου σε µορφή µικρού ζώου (π.χ. παπάκι, 
καµηλοπάρδαλη, ελεφαντάκι κ.λπ.). Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές 
και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.
Για τη σύνδεση του φορέα µε την βάση πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλα διαµορφωµένο µεταλλικό 
έλασµα (στραταριστώ) πάχους περίπου 4mm. Το έλασµα θα έχει διπλή διαµόρφωση σχήµατος Π µε 
εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικό του Π θα τοποθετείται ο φορέας, καθώς και τέσσερις 
αποστάτες (spacers) κατασκευασµένοι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις 
τέσσερεις ειδικά διαµορφωµένες προεξοχές του ελάσµατος θα στερεώνεται το κάθισµα του οργάνου 
που περιγράφεται παρακάτω.
Στο µέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, θα εφαρµόζεται κάθισµα από HPL πάχους περίπου 
12mm, διαστάσεων περίπου 325 x 300mm. Το κάθισµα θα στερεώνεται στο µεταλλικό έλασµα διαµέσου 
τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαµορφωµένης κεφαλής ώστε να µην προεξέχει από την επιφάνεια του 
καθίσµατος. 
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο 
µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης θα 
τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο θα αφήνεται να στερεοποιηθεί 
πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο θα βιδώνεται 
πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 
Το όργανο είναι για χρήση από ένα παιδί ηλικίας από 1,5 έτους και θα έχει γενικές διαστάσεις: 
(Υ) 800 mm, (M) 880mm, (Π) 335mm.
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιηµένο κατά EN 1176-2008 και θα φέρει τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

1. Ξυλεία γενικής χρήσης
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη πεύκη αρκτικού 
κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση 
Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε 
µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

2. ∆οκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)
Σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά θα χρησιµοποιείται 
σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία, µε τις κάτωθι προδιαγραφές:
Υγρασία (8-10%). 
Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να 
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες 
του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράπτεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται µε κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο ή αντίστοιχο. 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Ο εµποτισµός θα γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εµποτισµό να χρησιµοποιείται συντηρητικό τύπου TANALITH E3492 ή αντίστοιχο, µε την µορφή 
διαλύµατος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται 
στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωµες επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από HPL. Όλες οι εκτεθειµένες άκρες να είναι 
στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα.

HPL (High Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate), υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες θα 
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 
φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Σελίδα 56 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ.) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου 
έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα 
χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώµατα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, θα γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού..

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β.12.20.Ν Πολυσύνθετο όργανο νηπίων 6 δραστηριοτήτων

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προµήθεια και εγκατάσταση πολυσύνθετου οργάνου νηπίων 6 δραστηριοτήτων.
Το συγκεκριµένο παιχνίδι αποτελείται από µία πλατφόρµα µε τσουλήθρα νηπίων, καµπύλη σκεπή 
αλουµινίου, αναρρίχηση µε δίχτυ, αναρρίχηση µε στύλους και σκάλα ανόδου, ένα τούνελ για 
παιχνίδι, ένα σπιτάκι µε καθιστικό, πάγκο εργασίας και παράθυρο, το οποίο θα φέρει καµπύλη 
σκεπή αλουµινίου, τρία πάνελ δραστηριοτήτων (αριθµητήρια), ένα χώρο καθιστικού µε τρεις θέσεις 
και ένα καθιστικό µε καµπύλη σκεπή αλουµινίου. Ανεβαίνοντας από τη σκάλα ανόδου θα οδηγούµαστε 
στην ορθογώνια πλατφόρµα σε ύψος ~950mm, η οποία θα  φέρει, απέναντι και αριστερά ως προς την 
φορά κίνησης, τσουλήθρα νηπίων, αναρρίχηση µε δίχτυ και αναρρίχηση µε στύλο πυροσβέστη. ∆εξιά 
της πλατφόρµας και σε ευθεία διάταξη θα συνδέονται σε σειρά το καθιστικό των 3 θέσεων, το 
καθιστικό µε την ποµπέ σκεπή και το τούνελ νηπίων. Κάθετα στην παραπάνω διάταξη, µε σηµείο 
σύνδεσης την πλευρά του καθιστικού µε την ποµπέ σκεπή απέναντι από το καθισµατάκι του, θα 
βρίσκονται επίσης σε σειρά τα πανέλα δραστηριοτήτων (αριθµητήρια), τα οποία θα καταλήγουν στο 
σπιτάκι παιχνιδιού. 
To πατάρι θα βρίσκεται σε ύψος ~950mm από την επιφάνεια του εδάφους θα αποτελείται από 
κοντραπλακέ πάχους ~22mm, φτιαγµένα από αλλεπάλληλα στρώµατα σηµύδας και πεύκου, ενώ 
επιφανειακά φέρει επίστρωση από αντιολισθητική φαινολική ρητίνη. Τα δοκάρια θα κατασκευάζονται 
από επεξεργασµένη σύνθετη ξυλεία, η οποία έχει µεγάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα και 
δεν θα φέρει καµία επεξεργασία µε χρώµιο ή αρσενικό. Επιπλέον, θα έχουν υποστεί ειδική 
επεξεργασία για την προστασία από µύκητες, έντοµα και τερµίτες. Το ορθογώνιο πατάρι θα 
προσαρµόζεται στα δοκάρια µε σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιµάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, 
και πλαστικά καπάκια. Όλα τα πατάρια θα είναι ακριβώς ίδια µεταξύ τους, µε τη µόνη διαφορά ότι 
όλα τα υπόλοιπα, πλην της πλατφόρµας βρίσκονται σε ύψος 140mm από την επιφάνεια του εδάφους.
Οι σκεπές θα κατασκευάζονται από, φύλλο αλουµινίου πάχους ~4mm κυλινδραρισµένο µε ακτίνα 
~446mm, το οποίο θα φέρει µετωπιαία στηρίγµατα κατασκευασµένα από HPL πάχους 18mm. Τα µετωπιαία 
στηρίγµατα θα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένη εγκοπή στην οποία θα φωλιάζει το φύλλο αλουµινίου. 
Η κατά µήκος σύνδεση των πάνελ θα επιτυγχάνεται µε τέσσερις κατάλληλα διαµορφωµένες 
σιδηροσωλήνες διαµέτρου ~26,9mm και πάχους 2mm περίπου, οι οποίες και θα φέρουν σπείρωµα Μ12 
στις απολήξεις τους ώστε να δεχθούν µπουλόνια Μ12 για την στήριξή τους. Η τοποθέτηση των 
σωλήνων θα γίνεται σε συγκεκριµένες θέσεις (οδηγούς) πάνω στα µετωπιαία πάνελ προσφέροντας 
απόλυτη ακαµψία στην όλη κατασκευή.
Στις πλευρικές απολήξεις του φύλλου αλουµινίου θα τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα τεµάχια 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) τα οποία θα φέρουν ειδικά διαµορφωµένη εγκοπή κατά 
µήκος του σώµατος τους, έτσι ώστε να εισέρχεται το φύλλο αλουµινίου προσφέροντας επιπλέον 
ακαµψία και εξαλείφοντας τους κινδύνους τραυµατισµού από ακάλυπτες ακµές του ελάσµατος.
Ο σκελετός της δραστηριότητας, πάνω στον οποίο θα προσαρµόζεται το δίχτυ αναρρίχησης, καθώς και 
ο στύλος πυροσβέστη, θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα διατοµής ~42,4mm και πάχους 2,5mm 
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περίπου. Το δίχτυ θα αποτελείται από πολύκλωνο συρµατόσχοινο διατοµής 16mm επενδυµένο µε ίνες 
πολυπροπυλενίου. Τα καλώδια θα συνδέονται και θα συγκρατούνται µεταξύ τους µε σφαιρικούς 
πολυαµυδικούς συνδέσµους.  
Το σύστηµα της τσουλήθρας θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα 
κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα έχει µήκος 2000mm, πλάτος 570mm περίπου και 
θα κατασκευάζεται από PVC πάχους 1,5mm περίπου. Θα είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο 
µεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές µέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες 
βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. 
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ, θα  κατασκευάζονται από HPL  πάχους ~12mm. Στο κενό µεταξύ των 
πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωµάτων θα προσαρµόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ~27mm σε 
κάθε πλευρά. Στο άνω µέρος, σε ύψος περίπου 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα 
ενώνονται µε την µπάρα κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ~27mm. H µπάρα 
κρατήµατος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να 
κατέβει από την τσουλήθρα. 
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα  
στην τσουλήθρα.
Το τούνελ θα αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, στερεωµένο σε πλαϊνά από πλακάζ 
θαλάσσης, πάχους 30mm περίπου.
Το φράγµα προστασίας πτώσεως θα κατασκευάζεται από HPL πάχους ~12mm και έχει γενικές διαστάσεις 
800x640mm περίπου. Θα στηρίζεται στα υποστυλώµατα µε τέσσερις ειδικά διαµορφωµένους µεταλλικούς 
συνδέσµους και σε ύψος περίπου 85mm από την επιφάνεια του παταριού.

Το παιχνίδι θα µπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως 15 παιδιά ηλικίας από 1,5 έτους και θα 
έχει γενικές διαστάσεις: (Υ) 2900 mm, (M) 8000mm, (Π) 7210mm.

Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιηµένο κατά EN 1176-2008 και θα φέρει τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

1. Ξυλεία γενικής χρήσης
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη πεύκη αρκτικού 
κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση 
Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε 
µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

2. ∆οκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)
Σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά θα χρησιµοποιείται 
σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία, µε τις κάτωθι προδιαγραφές:
Υγρασία (8-10%). 
Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να 
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες 
του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράπτεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται µε κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο ή αντίστοιχο. 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Ο εµποτισµός θα γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εµποτισµό να χρησιµοποιείται συντηρητικό τύπου TANALITH E3492 ή αντίστοιχο, µε την µορφή 
διαλύµατος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται 
στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωµες επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από HPL. Όλες οι εκτεθειµένες άκρες να είναι 
στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα.

HPL (High Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate), υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες θα 
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 
φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού.
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ.) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου 
έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα 
χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώµατα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, θα γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 13.800,00

(Ολογράφως) : δέκα τρείς χιλιάδες οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β.12.20.Ν1 Σπίτι νηπίων µε πάνελ δραστηριοτήτων

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προµήθεια και εγκατάσταση σπιτιού νηπίων µε πάνελ δραστηριοτήτων.
Το συγκεκριµένο παιχνίδι Αποτελείται από σπιτάκι µε καθιστικό, πάγκο εργασίας και παράθυρο, το 
οποίο φέρει καµπύλη σκεπή αλουµινίου και ένα πάνελ δραστηριοτήτων (αριθµητήριο).

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  2000x1000mm (h=950mm)
Αποτελείται από κοντραπλακέ πάχους 22mm, φτιαγµένα από αλλεπάλληλα στρώµατα σηµύδας και πεύκου, 
ενώ επιφανειακά φέρει επίστρωση από αντιολισθητική φαινολική ρητίνη. Τα δοκάρια κατασκευάζονται 
από επεξεργασµένη σύνθετη ξυλεία, η οποία έχει µεγάλη αντοχή και διασταλτική σταθερότητα και 
δεν φέρει καµία επεξεργασία µε χρώµιο ή αρσενικό. Επιπλέον, έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία 
για την προστασία από µύκητες, έντοµα και τερµίτες. Το ορθογώνιο πατάρι προσαρµόζεται στα 
δοκάρια µε σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιµάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά  
καπάκια.
To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 140mm από την επιφάνεια του εδάφους.

ΣΚΕΠΗ 
Η σκεπή κατασκευάζεται από, κυλινδραρισµένο µε ακτίνα 446mm, φύλλο αλουµινίου πάχους 4mm το 
οποίο φέρει µετωπιαία στηρίγµατα κατασκευασµένα από υψηλής πυκνότητας φύλλα πολυαιθυλενίου 
(HDPE) πάχους 19mm. Τα µετωπιαία στηρίγµατα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένη εγκοπή στην οποία και 
φωλιάζει το φύλλο αλουµινίου. Η κατά µήκος σύνδεση των πάνελ επιτυγχάνεται µε τέσσερις 
κατάλληλα διαµορφωµένες σιδηροσωλήνες διαµέτρου 26,9mm και πάχους 2mm οι οποίες και φέρουν 
σπείρωµα Μ12 στις απολήξεις τους ώστε να δεχθούν µπουλόνια Μ12 για την στήριξή τους. Η 
τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται σε συγκεκριµένες θέσεις (οδηγούς) πάνω στα µετωπιαία πάνελ 
προσφέροντας απόλυτη ακαµψία στην όλη κατασκευή.
Στις πλευρικές απολήξεις του φύλλου αλουµινίου τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα τεµάχια υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) τα οποία φέρουν ειδικά διαµορφωµένη εγκοπή κατά µήκος του 
σώµατος τους έτσι ώστε να εισέρχεται το φύλλο αλουµινίου προσφέροντας επιπλέον ακαµψία και 
εξαλείφοντας τους κινδύνους τραυµατισµού από ακάλυπτες ακµές του ελάσµατος.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL)
Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640 mm. Στηρίζεται στα 
υποστυλώµατα µε τέσσερις ειδικά διαµορφωµένους µεταλλικούς συνδέσµους και σε ύψος 85mm από την 
επιφάνεια του παταριού.

Το συγκεκριµένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1,5 έτους και θα έχει γενικές 
διαστάσεις: (Υ) 1700 mm, (M) 2800mm, (Π) 1200mm.

Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιηµένο κατά EN 1176-2008 και θα φέρει τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

1. Ξυλεία γενικής χρήσης
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Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη πεύκη αρκτικού 
κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση 
Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε 
µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

2. ∆οκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)
Σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά θα χρησιµοποιείται 
σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία, µε τις κάτωθι προδιαγραφές:
Υγρασία (8-10%). 
Οδοντωτή σφήνωση. 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να 
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσµορφίες 
του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράπτεται κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση 
ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται µε κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό 
ισοκυάνιο ή αντίστοιχο. 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Ο εµποτισµός θα γίνεται µε την µέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον 
εµποτισµό να χρησιµοποιείται συντηρητικό τύπου TANALITH E3492 ή αντίστοιχο, µε την µορφή 
διαλύµατος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται 
στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι έγχρωµες επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από HPL. Όλες οι εκτεθειµένες άκρες να είναι 
στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα.

HPL (High Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate), υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες θα 
αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες 
υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό 
φύλλο εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για 
το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ.) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), όπου 
έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. 
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν 
τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές νόρµες, ώστε να αντέχουν στη 
διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να έχουν µεγάλη 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα 
χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), 
πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία 
από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώµατα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η 
διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων εµποτισµένων µερών, θα γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.800,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β.11.4.Ν Κάδος απορριµµάτων "ζωάκι"

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προµήθεια και εγκατάσταση ενός κάδου απορριµµάτων "ζωάκι".
Θα αποτελείται από ένα ενιαίο πλαστικό σώµα σε σχήµα ζώου (π.χ. αρκούδα, δελφίνι κλπ), µε 
σύστηµα κλειδώµατος και περιέχει µεταλλικό κάδο χωρητικότητας 80lt, από γαλβανισµένο χάλυβα. Η 
πρόσβαση στο δοχείο απορριµµάτων να είναι ιδιαίτερα εύκολη και να βοηθά το χρήστη στην γρήγορη 
µεταφορά και άδειασµα των απορριµµάτων. Να διαθέτει ενιαίο οµοιόµορφο σώµα από πλαστικό 
πολυµερές, µορφοποιηµένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερµοκρασίες και πιστοποιηµένο σε κρούση 
(τύπου Durapol). Επίσης να µη σκουριάζει, να µην ξεφλουδίζει, να µην χρήζει συντήρησης και να 
καθαρίζεται εύκολα. 
Το πολυµερές από το οποίο θα είναι κατασκευασµένο να εµπεριέχει φίλτρο anti-UV στη δοµή του για 
αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και επιβραδυντικά στοιχεία (flame retardants) κατά της 
ανάφλεξης.  Το κυρίως σώµα θα φέρει στόµιο υποδοχής µικροπορριµµάτων στο στόµα του ζώου, µε 
ενιαίο σκέπαστρο, προστατεύοντας έτσι το εσωτερικό από την συσσώρευση νερού. Ο κάδος να µην 
παρουσιάζει εµφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις.  Τόσο το κυρίως σώµα, όσο και η βάση να 
αποτελούν ένα οµοιογενές περίβληµα, µε στρογγυλεµένες επιφάνειες.  Το άνοιγµα και κλείσιµο του 
κάδου να γίνεται µε ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και κλειδί. Ο κάδος να µπορεί να βιδωθεί σε 
σταθερή επιφάνεια από σκυρόδεµα ή να πακτωθεί σε µαλακό έδαφος (χόρτο ή χώµα) µε ειδική βάση 
πάκτωσης.

Ο κάδος θα έχει γενικές διαστάσεις: 745mm x 1180mm x x915mm και χωρητικότητα 80lt.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\53.43.Ν Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας από πλάκες διαστάσεων 500x500x60mm

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5343

Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας από πλάκες διαστάσεων 500x500x60mm.  Το προϊόν θα είναι 
κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού και   σκούρας πολυουρεθάνης.  
Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει βάρος περίπου 
38 kg/m2. To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2008.  Με 
βάρος 38,40 kg/m2 για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 ίσο µε 1800mm (100mm).  Η κάθε πλάκα έχει 
κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό 
ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.  Οι άνω ακµές θα 
είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής όµβριων υδάτων. 
Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαµορφωµένη κατάλληλα µε ειδικά τακουνάκια, 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.  Το δάπεδο ασφαλείας θα συµπληρώνεται µε 
ειδικά τεµάχια, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης για απόληξη του δαπέδου (σκάρπο ειδικό 
τεµάχιο)  ή γωνιακό ειδικό τεµάχιο.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από 
την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγµάτων 
απαιτηθούν.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η πιστοποίηση 
της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001.  
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύµφωνα µε 
πιστοποίηση έγκριτου οργανισµού ποιότητας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η κατασκευή της υπόβασης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8456.3.2 ∆εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά 
DIN 6620 Χωριτηκότητας 1500 lt

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

∆εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατα πληρώσεως, 
αερισµού, ελέγχου στάθµης (πλην σωληνώσεων) που προβλέπονται κατά DIN 6620 δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, τοποθέτηση (µέσα σε έτοιµη τάφρο από µπετόν ή υπέργεια σύνδεση) µε τα διάφορα 
δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά 
DIN 6620 1500 lt.
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Τιµή ανά τεµάχιο 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.271,33

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια εβδοµήντα ένα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8455.1 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως έως 10 kg/h

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Καυστήρας  ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου  µε τον απαιτούµενο ηλεκτροκινητήρα και
τα  όργανα αυτοµατισµού πλήρης, αυτόµατου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής
θερµάνσεως  µε  όλα  τα εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήµατα και
µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα  δίκτυα
πετρελαίου,  ηλεκτρικού ρεύµατος και οργάνων αυτοµατισµού, δοκιµών και ρυθµίσεως
γιά οµαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα
(1 τεµ)
  8455.  1  Ικανότητας καύσεως  0    έως  10   kg/h

Ευρώ (Αριθµητικά): 796,59

(Ολογράφως) : επτακόσια ενενήντα έξι και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8452.1.4 Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερµαντικής ισχύος 63000 Kcal/h

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Λέβητας  χαλύβδινος εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, το κτίσιµο της εστίας
του  µε  πυρίµαχους  πλίνθους  και  τα  απαιτούµενα  υλικά και µικροϋλικά δηλαδή
λέβητας,  εξαρτήµατα,  υλικά  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
  8452.  1    Νερού                                        
  8452. 1.  4  Θερµαντικής Ισχύος  63000      Kcal/h

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.389,39

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.6 ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 80 l

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

∆οχείο   διαστολής πλήρες  µε  τα  µικροϋλικά,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
  8473.  1   Κλειστό µε µεµβράνη            0                                 
  8473. 1.  6  Χωριτηκότητας  80    l

Ευρώ (Αριθµητικά): 361,02

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα ένα και δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 48.35.02 Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία µε σπονδύλους σχήµατος (Π)

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4836.1

Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία κισσηροδέµατος (σπόνδυλοι), κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1857 "Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεµα", µε
σήµανση CE, λείας εσωτερικής επιφανείας, εσωτ. διαστάσεων 30 x 40 cm, ύψους
στοιχείου έως 30 cm, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου,
ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου, δοµουµένοι
κατά µήκος υπάρχουσας εσωτερικής κατακορύφου γωνίας τοίχων λείας επιφανείας. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος
κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των υλικών, τα τυχόν
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απαιτούµενα ικριώµατα, οι µεταλλικοί σύνδεσµοι στερέωσης, ο τυχόν κατακόρυφος
οπλισµός γωνιών, η εργασία πλήρους κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα
πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

 Με σπονδύλους σχήµατος (Π).                                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αξονικού µήκους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.11 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/450

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-600-450 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 63,25

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.12 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/600

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-600-600 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 71,30

(Ολογράφως) : εβδοµήντα ένα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.13 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/750

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-600-750 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 81,65

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.14 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/900

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-600-900 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 92,00

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.15 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/1050

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-600-1050 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
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Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 103,50

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.16 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/600/1350

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-600-1350 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.8 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1200

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-900-1200 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 132,25

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8431.17 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1500

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερµαντικά σώµατα πάνελ 22-900-1500 βαµµένα πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα 
τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
Τιµή ανά τεµάχιο

Ευρώ (Αριθµητικά): 144,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8647.2 Θερµοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Θερµοστάτης  χώρου προοδευτικής λειτουργίας µε  τα  µικροϋλικά  και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 127,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8445.1 Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος διαµέτρου 1/2 ins

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ρυθµιστική  βαλβίδα  θερµαντικού  σώµατος  διαµέτρου 1/2 ins  ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθµίσεως  
µε χειρολαβή και εσωτερικό µανδύα, πλήρως τοποθετηµένη
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,08

(Ολογράφως) : δέκα τρία και οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8447 Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµ.1/4 ins

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµ.1/4 ins
πλήρως  τοποθετηµένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερµάνσεως, σε πώµα θερµαντικού
σώµατος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ
και η εργασία διανοίξεως και ελικοτοµήσεως της οπής στηρίξεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,14

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8641 Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόµετρο  µε  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  µε κάθε µικροϋλικό και
εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,30

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8474.1 Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαµέτρου 
3/4 ins

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Σύστηµα  αυτόµατης  πληρώσεως  εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής  διαµέτρου 3/4 ins 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 178,25

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.1.2 Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8605.  1   χαµηλής πιέσεως
  8605. 1.  2  Παροχής από  2,50 έως & 4,00         m3/h

Ευρώ (Αριθµητικά): 415,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα πέντε και εβδοµήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8656.1 Υδροστάτης επαφής

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Υδροστάτης επαφής  µε  τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 78,20

(Ολογράφως) : εβδοµήντα οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8651 Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινη θήκη, 
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερµόµετρο  εµβαπτίσεως,  κεντρικής  θερµάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινη
θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   µε  τα µικροϋλικά και την εργασία γιά
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,68

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8462.1 Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16lt/h

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  ελαφρού  ακάθαρτου πετρελαίου  ικανότητας 16lt/h µε τα µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 72,70

(Ολογράφως) : εβδοµήντα δύο και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.1.2 Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, διαµέτρου σπειρώµατος 
Σπειρώµατος 3/8 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 5 atm

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, διαµέτρου σπειρώµατος
 3/8  ins  πλήρως τοποθετηµένη σε σωλήνα. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8606.  1  ∆ιαµέτρου σπειρώµατος  3/8 ins
  8606. 1.  2  Γιά πίεση λειτουργίας έως  5  atm

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,44

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού 
ονοµαστικής διαµέτρου DN16 και πίεσης 20 atm

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Πλαστικός σωλήνας DN16 από πολυπροπυλένιο PP-R80 (βελτιωµένο PP-R type3), 20atm, για κατασκευή 
δικτύων ζεστού και κρύου νερού χρήσης εντός σπιράλ, δηλ προµήθεια των σωλήνων, µεταφορά, και 
εγκατάσταση µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, στήριξης, προσαυξηµένος κατά 40% για τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης (ρακόρ, ταύ, καµπύλες, γωνίες υδροληψίας κ.λ.π.). Πλήρως εγκατεστηµένος µε παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. ( 1 m )

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,83

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.2 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού 
ονοµαστικής διαµέτρου DN32 και πίεσης 20 atm

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12
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Πλαστικός σωλήνας DN32 από πολυπροπυλένιο PP-R80 (βελτιωµένο PP-R type3), 20atm, για κατασκευή 
δικτύων ζεστού και κρύου νερού χρήσης εντός σπιράλ, δηλ προµήθεια των σωλήνων, µεταφορά, και 
εγκατάσταση µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, στήριξης, προσαυξηµένος κατά 40% για τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης (ρακόρ, ταύ, καµπύλες, γωνίες υδροληψίας κ.λ.π.). Πλήρως εγκατεστηµένος µε παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. ( 1 m )
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,05

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.3 Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο κατάλληλος για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού 
ονοµαστικής διαµέτρου DN40 και πίεσης 20 atm

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Πλαστικός σωλήνας DN40 από πολυπροπυλένιο PP-R80 (βελτιωµένο PP-R type3), 20atm, για κατασκευή 
δικτύων ζεστού και κρύου νερού χρήσης εντός σπιράλ, δηλ προµήθεια των σωλήνων, µεταφορά, και 
εγκατάσταση µε τα µικροϋλικά σύνδεσης, στήριξης, προσαυξηµένος κατά 40% για τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης (ρακόρ, ταύ, καµπύλες, γωνίες υδροληψίας κ.λ.π.). Πλήρως εγκατεστηµένος µε παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. ( 1 m )
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,60

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8464 Καπναγωγός κατασκευασµένος από µαύρη λαµαρίνα πάχους 4 mm

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπναγωγός  κατασκευασµένος  από  µαύρη λαµαρίνα πάχους 4 mm  µε τις ενισχύσεις
στηρίξεως  και  συνδέσεως  του και τα ειδικά τεµάχια δηλαδή υλικά και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 kg)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,69

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8603.04 Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος Κεντρικής θερµάνσεως 
5 θέσεων

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Συλλεκτοδιανοµέας  5 θέσεων θερµικού   κυκλώµατος   µοναυλικού   συστήµατος   Κεντρικής 
θερµάνσεως   πλήρης  εγκατεστηµένος  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση, εγκατάσταση,
σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 143,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8621.1.5 ∆ίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 
διαµέτρου 1 1/2ins

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

∆ίοδος ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  δύο  θέσεων διαµέτρου 1 1/2ins ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 
συνδέσεως αποτελούµενη από κινητήρα, µοχλισµό και σώµα διόδου βαλβίδας, πλήρης µε τα υλικά 
(µετασχηµατιστής  κλπ)  τα  µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
παραδοτέα σε λειτουργία
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 127,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8622.1.6 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 
διαµέτρου 2 ins

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  δύο  θέσεων  διαµέτρου 2 ins, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως 
αποτελούµενη από κινητήρα, µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης µε τα υλικά 
(µετασχηµατιστής  κλπ)  τα  µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
παραδοτέα σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 265,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα 
διαµέτρου Φ 2  ins

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε
λυόµενο  πώµα  γιά  επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα
  8125.1.  6  ∆ιαµέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,82

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.3 Θερµική µόνωση σωλήνων διαµ. άνω τωµ 2 ins και µέχρι 4 ins

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερµική  µόνωση  σωλήνων   αποτελούµενη  από α)στρώµα υαλοβάµβακα πάχους 2,5 cm
β)  µανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις µε λευκό γύψο συνολικού
πάχους   1   cm  µε  ενδιάµεση  περιτύλιξη  µε  βαµβακερό  ύφασµα  τύπου  κάµποτ
εµβαπτισµένο σε ιχθυόκολλα
(1 m)
  8691.  3  ∆ιαµέτρου σωλήνων  άνω των 2 ins και µέχρι 4 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,77

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδοµήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101 ∆ιακόπτης θερµαντικών σωµάτων

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

∆ιακόπτης µονοσωληνίου θερµαντικών σωµάτων για  χαλκοσωλήνα Φ15mm, ορειχάλκινος, τεσσάρων 
διαδροµών, µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11
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Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8101.   1 ∆ιαµέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,24

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.4 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 1/4 ins

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη διαµέτρου 1 1/4 ins  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,80

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.5 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 1/2 ins

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  διαµέτρου 1 1/2 ins µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,30

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.6 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 2 ins

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη διαµέτρου 2 ins µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,55

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8160 Νιπτήρας πορσελάνης ατόµων µειωµένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70Χ55 cm

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης ατόµων µειωµένης κινητικότητας (ΑΜΚ)διαστάσεων 70Χ55 cm µε µπαταρία πλήρης 
µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, 
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χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα
µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33Χ51cm

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης διαστάσεων 33Χ51cm  πλήρης  µε  βαλβίδα  χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε 
άλυσο, σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήµατα  όπως  και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 111,00

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα

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

A.T. : 144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης µε δοχείο πλύσεως 
και κατάλληλο κάθισµα

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου,κατάλληλη
για Α.Μ.Κ. πλήρης δηλαδή λεκάνη , δοχείο πλύσεως, κάθισµα κλπ. και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων χαµηλής πίεσης από πορσελάνη µε δοχείο πλύσεως 
πατητό

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου χαµηλής πίεσης από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήµενου) τύπου, 
κατάλληλο για νήπια, πλήρης µε δοχείο πλύσεως πατητό δηλαδή λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  
συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα πέντε
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισµα  λεκάνης  πλαστικό  µε  κάλυµµα πλήρες  δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8179.   2   χρώµατος λευκού

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες 
κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

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

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  µικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8169.  1   πορσελάνης                  0             
  8169. 1.  2    µήκους 0,60 cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

A.T. : 150

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8178.  2   πορσελάνης    
  8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 151

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  2   τοποθετηµένος σε νιπτήρα       0                            
  8141. 2.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins
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Ευρώ (Αριθµητικά): 60,63

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό

A.T. : 152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αγγιστρο  (γάντζος)  αναρτήσεως,  από πορσελάνη  εντοιχισµένο, µε τα µικροϋλικά
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8175.   2   ∆ιπλό

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,26

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερµική µόνωση σωλήνων διαµ. άνω της 1 ins και µέχρι 2 ins

A.T. : 153

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερµική  µόνωση  σωλήνων   αποτελούµενη  από α)στρώµα υαλοβάµβακα πάχους 2,5 cm
β)  µανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις µε λευκό γύψο συνολικού
πάχους   1   cm  µε  ενδιάµεση  περιτύλιξη  µε  βαµβακερό  ύφασµα  τύπου  κάµποτ
εµβαπτισµένο σε ιχθυόκολλα
(1 m)
  8691.  2  ∆ιαµέτρου σωλήνων  άνω της 1 ins και µέχρι 2 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,23

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Νεροχύτη διαµέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  3   νεροχύτη                       0                            
  8141. 3.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,31

(Ολογράφως) : εβδοµήντα και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.3 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 ins

A.T. : 155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης) διαµέτρου 1 ins ορειχάλκινη  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,20

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 156

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

Σελίδα 72 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8138.1    κοινός ορειχάλκινος
  8138.1.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,97

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8165.2.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δυο σκαφών διαστάσεων 
περίπου 35Χ40Χ13cm µήκους 18cm

A.T. : 157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm δυο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13cm µήκους 18cm πλήρης µε βαλβίδα (στραγγιστήρα),  πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και 
στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και
λοιπά  γενικά  εξαρτήµατα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
γιά λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 227,70

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι επτά και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ.  
περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm µήκους 1,20 m

A.T. : 158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm  πλήρης µε βαλβίδα
(στραγγιστήρα),  πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και
λοιπά  γενικά  εξαρτήµατα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
γιά λειτουργία
(1 τεµ)
  8165.  1    µιάς σκάφης           
  8165. 1.  1  ∆ιαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm, µήκους  1,20 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 173,17

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα τρία και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8166.2 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών

A.T. : 159

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Σιφώνι  νεροχύτου (µαρµάρινου  ή  ανοξείδοτου) από  πολυαιθυλένιο  δύο σκαφών µε  όλα  τα 
εξαρτήµατα,   υλικά  συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία εγκαταστάσεως 
και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 48,60

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8166.1 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο µιας σκάφης

A.T. : 160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Σιφώνι  νεροχύτου (µαρµάρινου  ή  ανοξείδοτου) µιας σκάφης από  πολυαιθυλένιο   µε  όλα  τα 
εξαρτήµατα,   υλικά  συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία εγκαταστάσεως 
και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,50

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8174 ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο

A.T. : 161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 32,70

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΑΜΕΑ.1 Σετ χειρολαβών  αναπήρων πλήρες

A.T. : 162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Σετ χειρολαβών  αναπήρων πλήρες, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 255,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8174.1 ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ

A.T. : 163

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

∆οχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες Επιχρωµιωµένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ, δηλαδή  υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 68,00

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm

A.T. : 164

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      0,75  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά
τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
  8041. 5.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   15     mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

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

A.T. : 165

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      0,90  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά
τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
  8041. 7.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   22     mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώµατος 0,90 mm

A.T. : 166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      0,90  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά
τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
  8041. 8.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.9.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαµέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm

A.T. : 167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώµατος      1,00  mm  τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά
τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
  8041. 9.  1  Εξωτ. ∆ιαµέτρου   35     mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,90

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9370.02 Φρεάτιο τοποθέτησης υδροµετρητή από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε διπλό 
χυτοσιδηρούν κάλυµµα 40Χ40cm

A.T. : 168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,
γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη
και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε
σκυρόδεµα Σ 150 σε πάχος 10 cm
(1 τεµ)
 9307.2   Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων     40Χ40cm βάθους 70cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 114,86

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8160.4 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50Χ68cm

A.T. : 169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης διαστάσεων 50Χ68cm  πλήρης  µε  βαλβίδα  χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε 
άλυσο, σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήµατα  όπως  και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 265,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8038 Κεντρικός συλλέκτης δικτύου ύδρευσης, κατασκευασµένος από εξαρτήµατα  
χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου 50  χλστ 9 αναχωρήσεων

A.T. : 170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6
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Κεντρικός συλλέκτης δικτύου ύδρευσης, κατασκευασµένος από εξαρτήµατα
χαλυβδοσωλήνα διαµέτρου 50 χλστ 9 αναχωρήσεων τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως 
συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,
συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 87,98

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8257 Θερµοσίφωνας τριπλής ενέργειας 200lt µε επιλεκτικό κάθετο συλλέκτη 3,6m2

A.T. : 171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερµοσίφωνας τριπλής ενέργειας 200lt µε επιλεκτικό κάθετο συλλέκτη 3,6m2 πλήρης δηλαδή 
θερµοσίφωνας και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.325,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8309 Εγκατάσταση καταιονιστήρα µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του διαστάσεων 70Χ70cm

A.T. : 172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Εγκατάσταση  καταιονιστήρα  µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του  Περιλαµβάνονται η
βαλβίδα εκροής, το πώµα της, ο αναµικτήρας θερµού - ψυχρού νερού µε τον κινητό
καταιονιστήρα 1/2ins,  η  σαπουνοσπογγοθήκη µε χειρολαβή από πορσελάνη 30Χ15cm, και ένα 
άγγιστρο διπλό   (γάντζος)   αναρτήσεως   από   πορσελάνη  µε  τα  υλικά  και  µικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 192,45

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου Φ40, 6atm

A.T. : 173

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
6,0  atm,  διαµέτρου Φ40, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  
πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,90

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου Φ50, 6 atm

A.T. : 174

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
διαµέτρου Φ50, 6 atm, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   
διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  
πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 19,65

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου Φ70, 6 atm

A.T. : 175

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
διαµέτρου Φ70, 6 atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   
διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  
πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,83

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου Φ100, 6 atm

A.T. : 176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
 διαµέτρου Φ100, 6 atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  
πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 34,70

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου Φ160, 6 atm

A.T. : 177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
 διαµέτρου Φ160, 6 atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση 
µε   διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  
πλήρως  τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,42

(Ολογράφως) : πενήντα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8049.3.1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα ορειχ. Φ100

A.T. : 178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα ορειχ. επιχρωµιωµένη Φ 10cm, εντός ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος 
(κολυµπητό), πλήρως τοποθετηµένο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,48

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 30Χ50cm και βάθος έως 50cm

A.T. : 179

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10
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Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων)διαστάσεων 30Χ50cm και βάθος έως 
50cm δηλαδή: Εκσκαφή σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 
10 cm δόµηση   πλευρικών   επιφανειών   µε   οπτοπλινθοδοµή   πάχους   1  πλίνθου  και 
τσιµεντοκονιάµατος  400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου  
πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση  κοίλης 
επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου  του  πυθµένα  και  των 
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων 
υλικών
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 187,70

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα επτά και εβδοµήντα λεπτά

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

A.T. : 180

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) µέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετηµένη
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8054.8 Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη διαµέτρου Φ 100 mm

A.T. : 181

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ,πλήρως τοποθετηµένο
(1 τεµ)
  8054.   8 ∆ιαµέτρου  100    mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,40

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8062 Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα ηµικυκλική

A.T. : 182

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισµένη  λαµαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συµπεριλαµβανοµένων
των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις αλλαγές
κατευθύνσεως  και  ενδιαµέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον
επικαλύψεως  (καβαλλήµατος)  του ενός τεµαχίου µε το άλλο  όπως και της εργασίας
πλήρους εγκαταστάσεως
(1 kg)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,20

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8219.1 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων µιας αντλίας ονοµαστικής ισχύος 
0.6m3/h

A.T. : 183

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων υδάτων µιας αντλίας ονοµαστικής ισχύος 0.6m3/h, γιά 
µανοµετρικό ύψος 10 m µε  την  σωλήνωση  καταθλίψεως  και την διάταξη συνδέσεως προς την 
κατάθλιψη και κατάδυση  πλήρες µε τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς 
του, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό 
δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 630,00

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 40cmX50cm και βάθος από 0,50 
έως 1,00m

A.T. : 184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) διαστάσεων 40cmX50cm και βάθος 
από 0,50 έως 1,00m δηλαδή: Εκσκαφή σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg 
τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση   πλευρικών   επιφανειών   µε   οπτοπλινθοδοµή   πάχους   1  
πλίνθου  και τσιµεντοκονιάµατος  400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού 
τεµαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση  
κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου  του  πυθµένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και
αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 302,45

(Ολογράφως) : τριακόσια δύο και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.62 Ανιχνευτής ιονισµού µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής και σωληνώσεων

A.T. : 185

Κωδικός αναθεώρησης:

Ανιχνευτής   ιονισµού µετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή,
ρυθµιζοµένης  ευπαθείας,  πλήρως  εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών
εγκαταστάσεως, του αναλογούντος µήκους ηλεκτρικής γραµµής και σωληνώσεων
 και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

Τιµή ενός τεµ € 105,00
εκατόν πέντε

Ευρώ (Αριθµητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.1 Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς δώδεκα (12) ζωνών (πλήρης)

A.T. : 186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Πίνακας πυρανίχνευσης δώδεκα (12) ζωνών επίτοιχος,  δηλαδή προµήθεια, µικροϋλικά και εργασία 
εσωτερικής συνδεσµολογίας,  στερέωσης επί του τοίχου, συνδέσεως των γραµµών, καθώς και κάθε 
εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.2 Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής και 
σωληνώσεων

A.T. : 187

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός πυρανίχνευσης µετά βάσεως, κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, 
συνδεδεµένος µε τον πίνακα πυρανίχνευσης, πλήρως εγκαταστηµένος µετά υλικών και µικροϋλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιµή 
περιλαµβόναται τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής και σωληνώσεων.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 98,00

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ

Σελίδα 79 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.3 Σειρήνα ηλεκτρονική, σήµανσης συναγερµού, µε ενσωµατωµένο φλας, για  ταυτόχρονη 
οπτική και ηχητική ένδειξη

A.T. : 188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Φαροσειρήνα µε τάση λειτουργίας 24V DC για σύνδεση σε συµβατικό πίνακα
πυρανίχνευσης, µε ακουστική απόδοση 98 dB. Συνοδεύεται από δήλωση
συµµόρφωσης µε το πρότυπο ΕΝ54.
Ενδεικτικός τύπος φαροσειρήνας για πίνακα συµβατικής πυρανίχνευσης µε
λυχνία πυρακτώσεως και ακουστική απόδοση 98dB, µε τα υλικά και
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη  λειτουργία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογόντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής και σωληνώσεων.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 73,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.4 Κοµβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς

A.T. : 189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Κοµβίο (µπουτόν) χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, συνδεδεµένος µε τον πίνακα πυρανίχνευσης, 
πλήρως εγκαταστηµένος µετά υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 44,30

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6  kg

A.T. : 190

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη
(1 τεµ)
  8201.1.   2  Γοµώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθµητικά): 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδοµήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8204.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

A.T. : 191

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή  ενός αυλού µε καννάβινο σωλήνα 20 m και
µε  ή  χωρίς  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου  µε  την  εργασία  συναρµολογήσεως,  βαφής  µε  ερυθρό  χρώµα,  συνδέσεως,
στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
 8204.1 Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα

Ευρώ (Αριθµητικά): 511,10

(Ολογράφως) : πεντακόσια έντεκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.5 Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού ασφαλείας, µε ένδειξη πορείας-εξόδου,  απλής ή 
διπλής όψης, µε λαµπτήρα φθορισµού 8W/250 LUMENS

A.T. : 192

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Φωτιστικό ασφαλείας τοίχου ή οροφής, µε λάµπα φθορίου 8W/250lumens και αυτονοµία 90 λεπτά,
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δηλαδή φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρα, µπαταρίες και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
και δοκιµών για παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 51,92

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός 5 kgr

A.T. : 193

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

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

Τιµή ενός τεµ € 62,00
εξήντα δύο

Ευρώ (Αριθµητικά): 62,00

(Ολογράφως) : εξήντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.6 Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως µε δύο φιάλες 50kgr

A.T. : 194

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως µε δύο φιάλες 50kgr, δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση στο χώρο του στεγνωτηρίου, σιδερωτηρίου, 
πλυντηρίου στο υπόγειο. 
Το σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα α) ενεργοποίησης µέσω του πίνακα πυρανίχνευσης και β) 
χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω κοµβίου.

Το σύστηµα θα είναι πλήρες και θα περιλαµβάνει:
- Ζεύγος ανιχνευτών (ένας (1) οπτικός ανιχνευτής καπνού και ένας (1) θερµοδιαφορικός),
συµβατικού τύπου, συνδεδεµένους σε δυο ανεξάρτητες ζώνες
- ∆ύο φιάλες κατασβεστικού υλικού ξηράς σκόνης των 50 kgr , σύµφωνα µε τους υπολογισµούς και
σχέδια της εγκεκριµένης από την Π.Υ. µελέτης-τεχνικής περιγραφής
- Τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης (Τ.Π.Π.Κ.) δύο (2) ζωνών , για την σήµανση
συναγερµού και την κατάσβεση                                                                                                                                   
- Γενικό συλλέκτη και δίκτυο διανοµής του κατασβεστικού υλικού από χαλκοσωλήνες,
κατάλληλης διατοµής ½’’ & ¾’’ ,σύµφωνα µε τα σχέδια πυρασφάλειας, κατάλληλους για
διανοµή του κατασβεστικού υλικού
- Κατάλληλα ακροφύσια (κεφαλές) εκτόξευσης ολικής κατάκλισης ,κατάλληλα κατανεµηµένες
για την κάλυψη όλου του χώρου (Σύνολο ακροφυσίων-κεφαλών : 3 τεµ)
- Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης -έναρξης της κατάσβεσης (κίτρινο µπουτόν
«ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ»)
- Μπουτόν ακύρωσης-απενεργοποίησης της κατάσβεσης (µπουτόν-µανιτάρι «ΑΚΥΡΩΣΗ»)
- Φαροσειρήνα συναγερµού 2 ήχων (προσυναγερµού και κατάσβεσης) 
- Φωτεινή πινακίδα µε ένδειξη «STOP-ALARM».
- Κατάλληλες καλωδιώσεις - φωτεινούς επαναλήπτες
- Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ξηρής σκόνης
Στην φιάλη ολικής κατάκλυσης µε ξηρή σκόνη , θα τοποθετηθεί ειδική ηλεκτροµαγνητική
βαλβίδα εκτόνωσης (κλείστρο µε πιστοποιηµένο πυροκροτητή) , µε ταυτόχρονη χειροκίνητη
λειτουργία. Η βαλβίδα είναι κανονικά κλειστή και ενεργοποιείται µε τάση 24 Vdc ή
χειροκίνητα µε µοχλό .Η βαλβίδα τροφοδοτείται από την έξοδο 24 Vdc µε χρονική
καθυστέρηση του πίνακα κατάσβεσης .Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, η βαλβίδα
τροφοδοτείται µε τάση 24 Vdc , µε αποτέλεσµα να γίνεται εκτόνωση της ξηρής σκόνης.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.350,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.7 Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως µε µια φιάλη 25kgr

A.T. : 195

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ξηράς σκόνεως µε µια φιάλη 25kgr, δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση στο χώρο του λεβητοστασίου. 
Θα καλύπτει τον λέβητα και την δεξαµενή πετρεαλαίου.  
Το σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα α) ενεργοποίησης µέσω του πίνακα πυρανίχνευσης και β) 
χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω κοµβίου.

Το σύστηµα θα είναι πλήρες και θα περιλαµβάνει:
- Ζεύγος ανιχνευτών (ένας (1) οπτικός ανιχνευτής καπνού και ένας (1) θερµοδιαφορικός),
συµβατικού τύπου, συνδεδεµένους σε δυο ανεξάρτητες ζώνες
- Μια φιάλη κατασβεστικού υλικού ξηράς σκόνης των 25 kgr , σύµφωνα µε τους υπολογισµούς και
σχέδια της εγκεκριµένης από την Π.Υ. µελέτης-τεχνικής περιγραφής
- Γενικό συλλέκτη και δίκτυο διανοµής του κατασβεστικού υλικού από χαλκοσωλήνες,
κατάλληλης διατοµής ½’’ & ¾’’ ,σύµφωνα µε τα σχέδια πυρασφάλειας, κατάλληλους για
διανοµή του κατασβεστικού υλικού
- Κατάλληλα ακροφύσια (κεφαλές) εκτόξευσης ολικής κατάκλισης ,κατάλληλα κατανεµηµένες
για την κάλυψη όλου του χώρου (Σύνολο ακροφυσίων-κεφαλών : 3 τεµ)
- Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης -έναρξης της κατάσβεσης (κίτρινο µπουτόν
«ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ»)
- Μπουτόν ακύρωσης-απενεργοποίησης της κατάσβεσης (µπουτόν-µανιτάρι «ΑΚΥΡΩΣΗ»)
- Φαροσειρήνα συναγερµού 2 ήχων (προσυναγερµού και κατάσβεσης) 
- Φωτεινή πινακίδα µε ένδειξη «STOP-ALARM».
- Κατάλληλες καλωδιώσεις - φωτεινούς επαναλήπτες
- Ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες ξηρής σκόνης
α) Στην φιάλη ολικής κατάκλυσης µε ξηρή σκόνη , θα τοποθετηθεί ειδική ηλεκτροµαγνητική
βαλβίδα εκτόνωσης (κλείστρο µε πιστοποιηµένο πυροκροτητή) , µε ταυτόχρονη χειροκίνητη
λειτουργία. Η βαλβίδα είναι κανονικά κλειστή και ενεργοποιείται µε τάση 24 Vdc ή
χειροκίνητα µε µοχλό .Η βαλβίδα τροφοδοτείται από την έξοδο 24 Vdc µε χρονική
καθυστέρηση του πίνακα κατάσβεσης .Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, η βαλβίδα
τροφοδοτείται µε τάση 24 Vdc , µε αποτέλεσµα να γίνεται εκτόνωση της ξηρής σκόνης.
β) Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα πετρελαίου
Στον καυστήρα πετρελαίου θα τοποθετηθεί ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα διακοπής παροχής
πετρελαίου. Η βαλβίδα είναι κανονικά κλειστή και ενεργοποιείται µε τάση 220 Vac από
ηλεκτρική έξοδο του καυστήρα .Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, διακόπτεται η παροχή
τάσης προς τον καυστήρα µε αποτέλεσµα να απενεργοποιείται η βαλβίδα και να σταµατά η
παροχή πετρελαίου .

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 940,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.8 Σύστηµα κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής

A.T. : 196

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σύστηµα κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση 
στο χώρο της κουζίνας πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών. 

Σαν κατασβεστικό υλικό θα χρησιµοποιηθεί η ξηρή σκόνη και το σύστηµα θα αποτελείται από:

1. Τη φιάλη µε το κατασβεστικό υλικό (ξηρή σκόνη) περιεκτικότητας 12 κιλών.
2. ∆ύο (2) κεφαλές SPRINKLER που ενεργοποιούνται στους 180oC, οπότε σπάζοντας αυτές 
αρχίζει ο ψεκασµός µε κατασβεστικό υλικό, και οι οποίες τοποθετούνται πάνω από τις 
προαναφερόµενες επικίνδυνες επιφάνειες.
3. ∆ίκτυο σωληνώσεων που συνδέει τις κεφαλές SPRINKLER µε τη φιάλη η οποία περιέχει το 
κατασβεστικό υλικό.
4. ∆ίκτυο σωληνώσεων που συνδέει δύο (2) ακροφύσια ψεκασµού µε τη φιάλη που περιέχει το 
κατασβεστικό υλικό, και τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την χειροκίνητη λειτουργία του 
συστήµατος.

(1 τεµ)

Σελίδα 82 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

Ευρώ (Αριθµητικά): 680,00

(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.9 Σύστηµα µηχανικού εξαερισµού

A.T. : 197

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σύστηµα µηχανικού εξαερισµού, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση στο 
υπόγειο του βρεφονηπιακού σταθµού. 

Σύµφωνα µε την παρ. 6.6.8 της Π∆41/2018 επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήµατος απαγωγής 
καυσαερίων-θερµότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ-12101, στο υπόγειο του βρεφονηπιακού 
σταθµού εµβαδόν>200 τ.µ.). 

To  σύστηµα απαγωγής καπναερίων περιλαµβάνει αυτόµατο σύστηµα  λειτουργίας  µε την ενεργοποίηση 
του συστήµατος πυρανίχνευσης.
To  σύστηµα απαγωγής καπναερίων αποτελειται από τους αγωγους απαγωγης, τα στοµια απαγωγης , 
τους ανεµιστήρες και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση τους.
Οι αγωγοί  για την απαγωγή του καπνού θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χάλυβα και θα 
είναι πυράντοχα µονωµένοι ώστε να αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες. Όταν κάποιος αγωγός 
διέρχεται από ένα πυράντοχο τοίχο ή δάπεδο,  προβλέπεται η χρήση συστηµάτων πυροφραγής. Ο 
αγωγός δεν πρέπει να καταρρεύσει έτσι ώστε να διατηρήσει τα κριτήρια της σταθερότητας και της 
ακεραιότητας. Για να  διασφαλιστεί αυτό πρέπει να υπάρχουν στηρίξεις ικανές να φέρουν τα  
φορτία που θα αναπτυχθούν σε περίπτωση φωτιάς.
Οι ανεµιστήρες αποκαπνισµού πρέπει να έχουν ηλεκτροδότηση από πυράντοχα καλώδια.
Στη τιµή περιλαµβάνονται και όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά, που δεν αναφέρονται παραπάνω, για 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήµατος
(1 τεµ)
860,00
οκτακόσια εξήντα

Ευρώ (Αριθµητικά): 860,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.10 Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) µε τα αναλογούντα µήκη σωληνώσεων

A.T. : 198

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) διατοµής Φ 1/2 ins τύπου αµπούλας, κατά BS 5750/part 1, µε 
έγκριση UL & LPCB σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένο στο δίκτυο σωληνώσεων 
πυρόσβεσης, έτοιµο για λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη σωληνώσεων, οι 
συνδέσεις δοκιµής, ανιχνευτής ροής, ερµάριο µε 30 εφεδρικά sprinkler και κλειδί αντικτάστασης 
αι όποιο µικροϋλικό δεν αναφέρεται, αλλά απαιτείται για την παράδοση σε λειτουργία του 
sprinkler.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

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

A.T. : 199

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

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

 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.                                                                        
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΠΥΡ.12 Πυροσβεστικό συγκρότηµα

A.T. : 200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Πλήρες πυροσβεστικό συγκρότηµα, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση πυροσβεστικού 
συγκροτήµατος αποτελούµενο σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία από:

α) Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότηµα, αποτελούµενο από ι) φυγοκεντρική αντλία, 
πετρελαιοκίνητη, αυτόµατης αναρρόφησης, πολυβάθµια, παροχής 50/90/130 κ.µ/ώρα, µανοµετρικού 
ύψους 95-85-65 µ. Το υλικό κατασκευής του σώµατος της θα είναι χυτοσίδηρος µε φτερωτή από 
φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από χάλυβα ιι) Πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος θα είναι αερόψυκτος, 
δικύλινδρος, τετράχρονος και ισχύος 18.95072 kW. Το υλικό κατασκευής του κορµού του θα είναι 
από κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής, µε εκκεντροφόρο άξονα από σφυρήλατο βελτιωµένο χάλυβα.

β) Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα αποτελούµενο από ι) Φυγοκεντρική, ηλεκτροκίνητη αντλία, 
αυτόµατης αναρρόφησης, παροχής 50/90/130 κ.µ/ώρα, µανοµετρικού ύψους 95/85/65 µ. Το υλικό 
κατασκευής του σώµατος της θα είναι χυτοσίδηρος µε φτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα 
από χάλυβα ιι) Ηλεκτροκινητήρα, στεγανό, τριφασικό, βραχυκυκλωµένου δροµέα προστασίας IP 44, 
ισχύος 80 HP, τάσης 380 Volt και στροφών 4.000 ανά λεπτό.

γ) Αντλητικό συγκρότηµα, ηλεκτροκίνητο (Jokey), αποτελούµενο από ι) Φυγοκεντρική, ηλεκτροκίνητη 
αντλία, µονοβάθµια, παροχής 24,6 lit/min και µανοµετρικού ύψους 9,2 µ.. Το υλικό κατασκευής του 
σώµατος της θα είναι χυτοσίδηρος µε φτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από ανοξείδωτο 
χάλυβα θαλάσσης, ιι) Ηλεκτροκινητήρα, στεγανό, τριφασικό, βραχυκυκλωµένου δροµέα προστασίας IP 
44, ισχύος 3 HP, τάσης 220 Volt και στροφών 3.000 ανά λεπτό.

δ) Πιεστικό δοχείο µεµβράνης χωρητικότητας 500 lit Και πίεσης λειτουργίας 16 bar.

ε) Πίνακα αυτοµατισµού, µεταλλικό, στεγανό προστασίας IP 65, για την αυτόµατη και χειροκίνητη 
λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα.
Ο πίνακας θα έχει όλα τα απαραίτητα υλικά (διακόπτες, αυτόµατους, λυχνίες. αµπερόµετρα, 
βολτόµετρα κλπ) και θα είναι συναρµολογηµένος και έτοιµος για λειτουργία.
Θα περιλαµβάνει διακόπτη 3 θέσεων (αυτόµατα – εκτός – χειροκίνητα) µε κλειδί, που µπορεί να 
αφαιρείται µόνο όταν ο διακόπτης είναι στη θέση αυτόµατα.
Επίσης θα υπάρχει και σύστηµα εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα, σύστηµα φόρτισης και σύστηµα 
συντήρησης µπαταριών.

στ) Οργανα ελέγχου και προστασίας, όπως:

• 3 πιεζοστάτες οθόνης, για τον έλεγχο της λειτουργίας του πυροσβεστικού συγκροτήµατος.
• 3 µανόµετρα 10 ΑTU/Φ100 µε κρουνό αποµόνωσης.
• 3 βαλβίδες αντεπιστροφής, αθόρυβης λειτουργίας.
• 3 βάννες σε κολλεκτέρ κατάθλιψης και 3 στο κολλεκτέρ αναρρόφησης.
• Ρυθµιστής πίεσης (όπου απαιτείται)

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα εδράζεται σε κοινή βάση, είναι συναρµολογηµένο ηλεκτρικά και 
υδραυλικά, έτοιµο για άµεση λειτουργία. Οι µόνες συνδέσεις που θα χρειαστούν να γίνουν είναι µε 
το δίκτυο αναρρόφησης- κατάθλιψης και ηλεκτρικού ρεύµατος.

Το αντλητικό συγκρότηµα λειτουργεί ως εξής: Το πιεστικό δοχείο διατηρεί σε όλο το δίκτυο µόνιµα 
µία καθορισµένη πίεση, που ελέγχεται από τον πιεζοστάτη της υψηλής πίεσης. Σε περίπτωση µικρών 
απωλειών, από διαρροές του δικτύου ή κάποια άλλη αιτία, ενεργοποιείται η µικρή αντλία jockey. 
Όταν ανοίξει µία πυροσβεστική φωλιά, ή σπάσει γυαλί sprinkler µε αποτέλεσµα η ζήτηση να είναι 
µεγάλη, η πίεση θα πέσει στο κάτω προκαθορισµένο όριο (πιεζοστάτης χαµηλής) και θα 
ενεργοποιηθεί αυτόµατα η ηλεκτροκίνητη αντλία. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος ή γενικά µη 
ενεργοποίησης της ηλεκτροκίνητης αντλίας, ενεργοποιείται αυτόµατα η πετρελαιοκίνητη αντλία.

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες σύνδεσης του συγκροτήµατος µε τις σωληνώσεις και τα 
sprinkler του συστήµατος πυρόσβεσης, οι εργασίες δοκιµών, καθώς και όλα τα απαραίτητα 
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µικροϋλικά για την σωστή λειτουργία του συστήµατος πυρόσβεσης.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15.100,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8531.1 Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 9.000 Btu/h, 
επιτοίχια

A.T. : 201

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 9.000 Btu/h, επιτοίχια, 
Η µονάδα θα είναι τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης Α/Α, θα είναι εµφανούς τύπου τοίχου, 
οροφής ή δαπέδου µε ασύρµατο χειριστήριο, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, 
συµπυκνωµάτων, ισχυρών ρευµάτων και επικοινωνίας), µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, 
όργανα και εξαρτήµατα, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην 
τιµή περιλαµβάνεται και το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης όλων των σωληνώσεων για την 
λειτουργία της κλιµατιστικής µονάδας.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 720,00

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8531.2 Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 12.000 Btu/h, 
επιτοίχια

A.T. : 202

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 12.000 Btu/h, επιτοίχια, 
Η µονάδα θα είναι τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης Α/Α, θα είναι εµφανούς τύπου τοίχου, 
οροφής ή δαπέδου µε ασύρµατο χειριστήριο, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, 
συµπυκνωµάτων, ισχυρών ρευµάτων και επικοινωνίας), µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, 
όργανα και εξαρτήµατα, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην 
τιµή περιλαµβάνεται και το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης όλων των σωληνώσεων για την 
λειτουργία της κλιµατιστικής µονάδας.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 960,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8531.3 Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 18.000 Btu/h, 
επιτοίχια

A.T. : 203

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 18.000 Btu/h, επιτοίχια, 
Η µονάδα θα είναι τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης Α/Α, θα είναι εµφανούς τύπου τοίχου, 
οροφής ή δαπέδου µε ασύρµατο χειριστήριο, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, 
συµπυκνωµάτων, ισχυρών ρευµάτων και επικοινωνίας), µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, 
όργανα και εξαρτήµατα, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην 
τιµή περιλαµβάνεται και το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης όλων των σωληνώσεων για την 
λειτουργία της κλιµατιστικής µονάδας.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.435,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8531.4 Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 24.000 Btu/h, 
επιτοίχια

A.T. : 204

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου (split), ψύξης-θέρµανσης 24.000 Btu/h, επιτοίχια, 
Η µονάδα θα είναι τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης Α/Α, θα είναι εµφανούς τύπου τοίχου, 
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οροφής ή δαπέδου µε ασύρµατο χειριστήριο, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, 
συµπυκνωµάτων, ισχυρών ρευµάτων και επικοινωνίας), µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, 
όργανα και εξαρτήµατα, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην 
τιµή περιλαµβάνεται και το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης όλων των σωληνώσεων για την 
λειτουργία της κλιµατιστικής µονάδας.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.910,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια δέκα

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

A.T. : 205

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

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

A.T. : 206

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

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

A.T. : 207

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση  υλικών  και  µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά
στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
  8766.  3   τριπολικό    
 8766. 3.  2  ∆ιατοµής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 2,5mm2

A.T. : 208

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
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προσκόµιση  υλικών  και  µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά
στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
  8766.  5   πενταπολικό  
 8766. 5.  2  ∆ιατοµής:  5 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 4mm2

A.T. : 209

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση  υλικών  και  µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά
στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
  8766.  5   πενταπολικό  
 8766. 5.  3  ∆ιατοµής:  5 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,21

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι ένα λεπτά

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

A.T. : 210

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση  υλικών  και  µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  µονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά
στηρίγµατα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
  8766.  5   πενταπολικό  
 8766. 5.  4  ∆ιατοµής:  5 Χ 6   mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 211

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και  µικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
  8774.  6   Πενταπολικό                      
             0                                
  8774. 6.  3  ∆ιατοµής  5 Χ 4           mm2
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Ευρώ (Αριθµητικά): 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.04 Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 5Χ10mm2

A.T. : 212

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου  

 5Χ10mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,84

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν62.10.41.05 Καλώδια τύπου J1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 5Χ35mm2

A.T. : 213

Κωδικοί αναθεώρησης: 100% ΟΙΚ ΗΛΜ
0% ΟΙΚ ΗΛΜ

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου  

 5X35mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,25

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 214

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  1   απλός µονοπολικός

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 215

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευµατοδότης  χωνευτός µε  το  κυτίο  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση ,µικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8826.  3   SCHUKO                 0                      
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  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8827.3.2 Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης schuko - εντάσεως 16Α

A.T. : 216

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευµατοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης πλήρης schuko - εντάσεως 16Α, δηλαδή προµήθεια 
προσκόµιση ρευµατοδότου και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,48

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 13,5mm

A.T. : 217

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,17

(Ολογράφως) : τρία και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 16mm

A.T. : 218

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ 
 8732. 2. 3  ∆ιαµέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,96

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 23mm

A.T. : 219

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ 
 8732. 2. 4  ∆ιαµέτρου Φ 23mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,86

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8732.2.5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ29mm

A.T. : 220

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός σπιράλ διαµέτρου Φ29mm , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή 
σωλήνας µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,92

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαµέτρου 1 1/2 ins

A.T. : 221

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προµήθεια
µεταφορά  και  τοποθέτηση ενός µέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου βαρέως τύπου σε
οποιαδήποτε  θέση  µε  τα  ειδικά  τεµάχια  και  µικροϋλικά (στηρίγµατα κλπ) που
απαιτούνται
(1 m)
 9316.  5  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος βαρέως τύπου διαµέτρου  1 1/2 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,62

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 222

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά
(γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές,
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)
 8735.  2   Πλαστικό                 
            0                   
 8735. 2.  1  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm              
                                      0

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

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

A.T. : 223

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,76

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδοµήντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm

A.T. : 224

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά
(γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές,
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)
 8735.  2   Πλαστικό                 
            0                   
 8735. 2.  3  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 100 Χ 100mm       
                                      0

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS  
µονοπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 225

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8915.  1   µονοπολικός     
 8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS  
µονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 226

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8915.  1   µονοπολικός     
 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS  
τριπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 227

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8915.  2   τριπολικός      
 8915. 2.  2  Εντάσεως  10 Α
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Ευρώ (Αριθµητικά): 15,37

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS  
τριπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 228

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8915.  2   τριπολικός      
 8915. 2.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,36

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.4 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS  
τριπολικός εντάσεως 20 Α

A.T. : 229

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8915.  2   τριπολικός      
 8915. 2.  4  Εντάσεως  20 Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,35

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.5 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS  
τριπολικός εντάσεως 25 Α

A.T. : 230

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόµατος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεµ)
  8915.  2   τριπολικός      
 8915. 2.  5  Εντάσεως  25 Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,35

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης µε ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους

A.T. : 231

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως µέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε ασφάλεια
πορσελάνης  25/2  Α πλήρους  τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως
και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 19,42

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.5 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 100 Α

A.T. : 232

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

∆ιακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων
διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8880.  3   απλός τριπολικός                             
  8880. 3.  5  Εντάσεως  100  Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 32,68

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α

A.T. : 233

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

∆ιακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων
διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8880.  3   απλός τριπολικός                             
  8880. 3.  3  Εντάσεως  63   Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,60

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8880.1.1 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25Α

A.T. : 234

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

∆ιακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25Α (ραγοδιακόπτης) 
περιορισµένων διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,22

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8880.1 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 16Α

A.T. : 235

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

∆ιακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 16Α (ραγοδιακόπτης) 
περιορισµένων διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8880.2.1 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25Α

A.T. : 236

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

∆ιακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  απλός διπολικός εντάσεως 25Α (ραγοδιακόπτης)
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περιορισµένων διαστάσεων  χωνευτός  µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,68

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8896.1.2 ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός µε θερµικά κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση 
σε πίνακα τύπου ερµαρίου εντάσεως 16Α και έως 4 βοηθητικών επαφών

A.T. : 237

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

∆ιακόπτης   τηλεχειριζόµενος  τριπολικός  µε  θερµικά  κατάλληλος  γιά  χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  εντάσεως 16Α και έως 4 βοηθητικών επαφών πλήρως 
κατασκευασµένου στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη 
λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 91,40

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.20 Αυτόµατος διακόπτης διαφυγής  τετραπολικός ονοµαστικής έντασης 25Α, 30mA

A.T. : 238

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

∆ιακόπτης διαφυγής έντασης τετραπολικός 25Α (30mA), κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό 
πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως 
µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 44,58

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.1 Αυτόµατος διακόπτης διαφυγής  τετραπολικός ονοµαστικής έντασης 40Α, 30mA

A.T. : 239

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

∆ιακόπτης διαφυγής έντασης τετραπολικός 40Α (30mA), κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό 
πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως 
µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 57,00

(Ολογράφως) : πενήντα επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.2 Αυτόµατος διακόπτης διαφυγής  τετραπολικός ονοµαστικής έντασης 63Α, 30mA

A.T. : 240

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

∆ιακόπτης διαφυγής έντασης τετραπολικός 63Α (30mA), κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό 
πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως 
µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα, καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 87,00

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27

A.T. : 241

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,
πώµα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από  πορσελάνη  µε  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 2 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώµατος  Ε 27

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,22

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.4 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 100Α

A.T. : 242

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 100Α  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,πώµα  και  
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από  πορσελάνη  µε  
ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  
ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,80

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8840.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο µε πόρτα 
προστασίας P30 επίτοιχος διαστάσεων 82Χ75cm

A.T. : 243

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο  µε πόρτα προστασίας P30 
επίτοιχος διαστάσεων 82Χ75cm χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  
κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα
στηρίγµατα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες,
καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα
εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας
των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων
γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 394,65

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8840.4.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο στεγανός 
προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 62Χ50cm

A.T. : 244

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο   στεγανός προστασίας IP56 
επίτοιχος διαστάσεων 62Χ50cm χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  
κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  
γραµµών,  ακροδέκτες,
καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα
εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας
των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων
γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία

Σελίδα 95 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 235,84

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8840.4.1 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο στεγανός 
προστασίας IP56 επίτοιχος διαστάσεων 50Χ35cm

A.T. : 245

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο   στεγανός προστασίας IP56 
επίτοιχος διαστάσεων 50Χ35cm χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  
κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  
γραµµών,  ακροδέκτες,
καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα
εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας
των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων
γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 175,42

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.5 Φωτιστικό σώµα ειδικό οροφής φθορισµού, προστασίας IP20 για 4 λαµπτήρες TL-D 
ισχύος 18W

A.T. : 246

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σώµα ειδικό οροφής φθορισµού, προστασίας IP20 για 4 λαµπτήρες TL-D ισχύος 18W, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε 
λειτουργία. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 118,35

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.6 Φωτιστικό απλό τοίχου κοχλ. 25W, εξοικονόµησης ενέργειας

A.T. : 247

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώµα τοίχου ή οροφής, µε ανταυγαστήρα, απλό προστασίας ΙΡ20, µε λαµπτήρα 
εξοικονόµησης ενέργειας 25W, Ε27, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος 
και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.7 Προβολέας HQI 250W, IP65

A.T. : 248

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προβολέας HQI 250W, προστασίας ΙΡ65, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση προβολέα και 
λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 132,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9999.1 Κατασκευή συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) και θεµελιακής γείωσης

A.T. : 249

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Κατασκευή και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) και θεµελιακής 
γείωσης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση όλων των απαραίτητων για το ΣΑΠ και 
τη θεµελιακή  γείωση υλικών
και εξαρτηµάτων, δηλαδή αγωγούς από AlMgSi Φ8 ή Φ10, ακίδων αλεξικέραυνου από κράµα Φ10 µήκους 
500mm, σφιγκτήρων ελαφρού τύπου πολλαπλών χρήσεων St/tZn, χαλύβδινων συνδέσµων
 St/tZn, εξαρτηµάτων απορροφήσεων συστολοδιαστολών υπέργειων αγωγών αλεξικέραυνου, ταινίας 
(St/tZn). Όλα τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται κάθε είδους µικροϋλικό που δεν αναφέρεται στο τιµολόγιο (λοιπά 
στηρίγµατα, βίδες κλπ) και οι απαραίτητες δοκιµές και έλεγχοι για την πλήρη και σωστή 
λειτουργία του ΣΑΠ κατά το πρότυπο ΕΝ 62305,
και της θεµελιακής γείωσης κατά το προτυπο EΛOT ΗD 384 .
(1 τεµ)

Τιµή ενός τεµαχίου € 7.000,00
επτά χιλιάδες

Ευρώ (Αριθµητικά): 7.000,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.8 Πρίζα τηλεφώνου/DATA χωνευτή για επίτοιχη εγκατάσταση, 2xRJ45, κατηγορίας 5e

A.T. : 250

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα τηλεφώνου/DATA χωνευτή για επίτοιχη εγκατάσταση, 2xRJ45, κατηγορίας 5e, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,53

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.9 Σύστηµα θυροτηλεόρασης αποτελούµενο από εξωτερικό στοιχείο θυροτηλεόρασης µε 
έγχρωµη κάµερα και εσωτερικό στοιχείο µε οθόνη και ακουστικό

A.T. : 251

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51

Σύστηµα θυροτηλεόρασης αποτελούµενο από εξωτερικό στοιχείο θυροτηλεόρασης µε έγχρωµη κάµερα και 
εσωτερικό στοιχείο µε οθόνη και ακουστικό πλήρες µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 660,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.10 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου

A.T. : 252

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51

Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου πλήρες µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
εγκατάστασης
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,20

(Ολογράφως) : ογδόντα και είκοσι λεπτά

Σελίδα 97 από 101



Τιµολόγιο µελέτης

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.11 Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 75Ω

A.T. : 253

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 75Ω , κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, 
περιλαµβανόµενων και του ιστού ύψους 3.0 m περίπου και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση 
και στήριξη αυτής επι του δώµατος του κτιρίου, αντιρίδων κλπ. δηλ.προµήθεια, προσκόµιση υλικών 
και µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, ρύθµισης και θέσης σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.12 Ενισχυτής σήµατος κεραίας T.V.

A.T. : 254

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ενισxυτής σήµατος κεραίας Τ.V. πλήρης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά και εργασία 
εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )

Ευρώ (Αριθµητικά): 114,71

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδοµήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.13 Οµοαξονικό καλώδιο 75Ω

A.T. : 255

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Oµοαξωνικό καλώδιο 75Ω, τοποθετούµενο εντός σωλήνα, ή σxάρας καλωδίων, δηλ. προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, και επιτόπου εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης και δοκιµών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 m ) 
5,54
πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,54

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.14 Πρίζα τηλεόρασης τερµατική χωνευτή

A.T. : 256

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα τηλεόρασης τερµατική xωνευτή ,δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία 
εγκατάστασης, και σύνδεσης.
(1 τεµ)
12,35
δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,35

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.15 Κεντρικός πίνακας ασφαλείας και χειριστήριο

A.T. : 257

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας και χειριστήριο 16 ζωνών έναντι κλοπής, µε πληκτρολόγιο, εσωτερική 
σειρήνα 12V, αυτόνοµη εξωτερική µαγνητοδυναµική σειρήνα µε φλας και LED, επαναφορτιζόµενη 
Μπαταρία συναγερµού 12V 7,0Ah,  δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά, καλώδια και 
σωληνώσεις, εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών.
(1 τεµ)
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299,00
διακόσια ενενήντα εννέα

Ευρώ (Αριθµητικά): 299,00

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.16 Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων

A.T. : 258

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, καλωδίων, σωληνώσεων, 
µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, ρυθµίσεων, δοκιµών και παράδοση σε 
λειτουργία.
(1 τεµ)
36,20
τριάντα έξι και είκοσι λεπτά

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,20

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.17 Μαγνητική επαφή (ζεύγος) θύρας, πλήρης

A.T. : 259

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Μαγνητική επαφή (ζεύγος) θύρας, πλήρης δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, καλωδα, µικροϋλικά 
και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, ρυθµίσεων, δοκιµών και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεµ)
16,00
δέκα έξι

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8797.2.1 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό ∆ιαµέτρου 0,8 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,8 mm

A.T. : 260

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y  τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  γιά
τοποθέτηση  µέσα  στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
 8797.  2  ∆ιαµέτρου  0,8 mm
  8797. 2.  1  Φ  2 Χ 2 Χ 0,8    mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,02

(Ολογράφως) : πέντε και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8768.1 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5

A.T. : 261

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικρουλικών 
επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,30

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.18 Κατανεµητής µουσικής

A.T. : 262

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Κατανεµητής µουσικής (ήχου) από µία πηγή σε έξι (6) ηχεία, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )

Ευρώ (Αριθµητικά): 55,80

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΗΛ.19 Ηχείο 5''

A.T. : 263

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ηχείο 5'', δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο σε 
λειτουργία.
( 1 Τεµ. )

Ευρώ (Αριθµητικά): 47,73

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εβδοµήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9004 Hλεκτροµηχανικος ανελκυστήρας προσώπων για ωφέλιµο φορτίο 600kgr δύο (2) στάσεων 
πλήρης

A.T. : 264

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Hλεκτροµηχανικος ανελκυστήρας προσώπων 2 στάσεων για ωφέλιµο φορτίο 600kgr δύο (2) στάσεων 
πλήρης,δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, και  σύνδεση µε τα λοιπά στοιχεία του 
ανελκυστήρα µε τα απαιτούµενα υλικά  και  µικροϋλικά  γιά  την  παράδοση του ανελκυστήρα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.

Είδος ανελκυστήρα Προσώπων
Τύπος ανελκυστήρα: Ηλεκτροµηχανικός χωρίς µηχανοστάσιο τύπου GEN 2 REGEN
Θέση µηχανοστασίου: Χωρίς Μηχ/σιο
Μέσο ανάρτησης: Ιµάντες ειδικής κατασκευής καλυµµένοι µε πολυουρεθάνη
Πλάτος Φρέατος x Βάθος: 1500 x 1800 mm
∆ιαστάσεις Θαλάµου (ΠxΒxY): 1100 x 1400 x 2200 mm
Άνω απόληξη: 3400 mm
Πυθµένας: 1100 mm
Ωφέλιµο φορτίο: 600 kg (8 άτοµα)
Ταχύτητα µεταφοράς: 1.00 µ/δλ
Αριθµός στάσεων: 2
Είσοδοι θαλάµου – φρέατος: 1 – 2
∆ιαδροµή: 2,55 µ.
Ηλεκτρική Παροχή: 3.2 ΚW /477rpm 220/380 VOLTS – 50Hz
Κινητήριος µηχανισµός: Σύγχρονος κινητήρας µε µόνιµους µαγνήτες χωρίς µειωτήρα
-ζεύξεις Έως και 150 ζεύξεις ανά ώρα
-ανάρτηση: 2:1
Πίνακας αυτοµατισµών: MCS 220 µε σύστηµα µεταβαλλόµενης συχνότητας (inverter)
Λειτουργία: Simplex down collective selective,
Ισοστάθµιση: +- 3 mm

ΘΑΛΑΜΟΣ 
-εσωτερική επένδυση: Υψηλής αντοχής πλαστικοποιηµένη λαµαρίνα 
-κοµβιοδόχος θαλάµου 1 κοµβιοδόχος κάθετη καµπυλωτή από ανοξείδωτο χάλυβα µε φωτισµό φθορίου 
που θα περιλαµβάνει: buttons επιλογής ορόφων, button κώδωνα κινδύνου, διακόπτη εξαεριστήρα, 
δείκτη θέσεως θαλάµου, χρονικού φωτισµού.
-αερισµός Τεχνητός µε εξαεριστήρα
-δάπεδο Εσοχή 12 – 22mm
-σοβατεπί Σε χρώµα χρωµίου
-οροφή Λευκή καµπυλωτή.
-καθρέφτης Στο κεντρικό πάνελ απέναντι από την κοµβιοδόχο.
-χειρολαβή Στην πλευρά της κοµβιοδόχου σε χρώµα χρωµίου.
-συσκευή υπέρβαρου: Ο θάλαµος θα είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ζύγισης, το οποίο δεν θα 
επιτρέπει:
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α.- την κίνηση του θαλάµου όταν το φορτίο έχει υπερβεί το ονοµαστικό.
β.- την απάντηση εξωτερικών κλήσεων όταν το φορτίο είναι περίπου ίσο µε το 80% του ονοµαστικού.
Κοµβιοδόχοι ορόφων: Καπάκια από ανοξείδωτο χάλυβα SATINE
Ενδείξεις: ∆είκτης Θέσεως ορόφου : Αρ.Τεµαχίων : 1
Κόκκινου χρώµατος µε ενσωµατωµένα βέλη προσεχούς πορείας µε φωτεινή και ηχητική
σήµανση και συνδυαζόµενος µε button κλήσης.
Πόρτες Φρέατος (2 τεµ):
-Λειτουργία: Ηµιαυτόµατες µονόφυλλες περιστροφικές
-Πλάτος Χ Ύψος: 850 x 2000 mm
-Υλικό κατασκευής: Τελική βαφή από τρίτους.
Πόρτες θαλάµου (1 τεµ):
-Λειτουργία: Ηµιαυτόµατες µονόφυλλες περιστροφικές
-Πλάτος Χ Ύψος: 850 x 2000 mm
-Υλικό κατασκευής: Τελική βαφή από τρίτους.
Αρπαγή στο αντίβαρο: ∆εν προβλέπεται καθώς ο χώρος κάτω από το φρεάτιο δεν είναι προσπελάσιµος.
- βάρος αντίβαρου: Ίσο µε το βάρος του θαλάµου και του πλαισίου + το 45% του ωφέλιµου φορτίου
Επικαθίσεις: Ελαστικού τύπου
Ολισθητήρες: Πέδιλα ολίσθησης µικρού συντελεστή τριβής
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Drive Regen που µπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αυτόµατο σύστηµα απεγκλωβισµού σε 
περίπτωση διακοπής του ρεύµατος από τη ∆ΕΗ µε αυτόµατο άνοιγµα θυρών µε µπαταρία (EAR3), 
Σύστηµα αµφίδροµής επικοινωνίας µέχρι και µε 3 αριθµούς επιλογής σας, πίνακες κινήσεως & 
φωτισµού, φωτισµός φρέατος, πιστοποίηση από αρµόδιο φορέα. Σύστηµα ασφαλείας, το οποίο 
εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της ακεραιότητας των
συρµατιδίων των ιµάντων.

Κάθε δαπάνη για αυτοψίες και ελέγχους για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Εγκατάστασης 
από διαπιστευµένο Φορέα βαρύνει τον Εργολάβο.

(1 τεµ)

(Ολογράφως) : είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια
Ευρώ (Αριθµητικά) : 26.500,00

                                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
     Κόρινθος,     -     2019                                  Κόρινθος,     -    2019
       ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ                                                          Ο Αν. Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας 

      Νικόλαος Κακάβας
   Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ     

        Ιωάννης Καραίσκος
        Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

    
       Ελένη Σαββανού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ                                         
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