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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

 

Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 

 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.20.30 Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους 
δυνάμει της υπ' αριθμ. 11/19-09-2017 εγκύκλιο του ΥΜΕ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. 
 

Περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης των αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) του 
έργου σε αποδεκτούς χώρους για την εναλλακτική διαχείρισή τους σύμφωνα με την κέιμενη νομοθεσία. 
 

Το παρόν άρθρο αφορά απόβλητα κατασκευών μικτών ρευμάτων υλικών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 
των ΑΕΚΚ. 
 

 

Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,13 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 4 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 

 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την 
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση 
γυψοσανίδας 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), 
συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης 
φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά 
στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από 
προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 
 

 

Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση 
επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
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μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 

τιμή του άρθρου 32.02. 

 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

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

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

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

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

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

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

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

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

 

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

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

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

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

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

οπλισμού. 

 

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών. 

 

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

|           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

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

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
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(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

Δομικά πλέγματα B500C. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με 

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

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 

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

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

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

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
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(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

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

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

παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : 14 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως. 

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.02 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5352 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 

και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των 

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση 

του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις 

εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα 

για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως 

τοποθετημένα. 

 

Από ξυλεία τύπου Σουηδίας. 

 

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\72.80Ν Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Πετάσματα  πλαγιοκάλυψης (πάνελς), από φύλλα αλουμινίου (εσωτερικά και εξωτερικά), κράματος 
alloy Al 3105 οιανδήποτε διαστάσεων, από φύλλο αλουμινίου πάχους από 0,5 μέχρι 2 mm, και στις 
δύο όψεις τους και ενδιάμεσα εσωτερική θερμομόνωση από διογκωμένη πολυστερίνη 20mm με απαιτήσεις 
ηχομόνωσης (περ. 25dB) και πυρασφάλειας (κλάσεως Β1 ή Β2 κατά DIN 4102). Συμπεριλαμβάνεται το 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τα υλικά, μικροϋλικά συνδέσεως, στερέωσης με συνδέσμους υψηλής 
αντοχής και τοποθετήσεως, η εργασία βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, 
σφράγισης αρμών κ.λ. και ο ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν. 
 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : 18 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

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

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

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

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

εξωτερικές". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

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

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

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

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

τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 19 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

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

εξωτερικές". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

   

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 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 
cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7501 

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

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

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
 

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

καθαρισμού. 

 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940 

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3, 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και 

μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 23 
  

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

   

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 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.33 Είδη κιγκαλερίας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5533 

Προμήθεια επί τόπου του έργου και τοποθέτηση (όπου δεν αναφέρεται στα οικεία άρθρα) πάσης φύσεως 
ειδών κιγκαλερίας για όλα τα κουφώματα κάθε κατηγορίας και όλα τα ερμάρια-συρτάρια του έργου. 
 

Στο κατ' αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση (όπου δεν 
αναφέρεται στα οικεία άρθρα)όλων των απαραιτήτων ειδών κιγκαλερίας (χειρολαβές, χειροκίνητοι 
μηχανισμοί ανάκλισης με μανιβέλα, ζεύγη χειρολαβών, κλειδαριές, κύλινδροι, κύλινδροι ασφαλείας, 
κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος, μπάρες ασφαλείας, μηχανισμοί επαναφοράς θυρών σύρτες οριζόντιας 
ή κατακόρυφης λειτουργίας, μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας θυρών, μηχανισμοί ανάρτησης, πλάκες 
προστασίας από κτυπήματα ποδιών, ροζέτες, εξοπλισμός κουφωμάτων για ΑΜΕΑ κ.λ.π.)για τη 
λειτουργία όλων των αλουμινένιων, ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων, θυρών και υαλοστασίων του 
έργου, καθώς και όλων των ερμαρίων και συρταριών. Όλα τα είδη κιγκαλερίας θα παραδοθούν 
τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 

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

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει: 

 

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

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

στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα 

υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 

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

την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 

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

με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

σφραγιστικού υλικού. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 
επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

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

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

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

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες 

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

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

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

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

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

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

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 

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

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

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

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

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

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

για την προστασία τους από την υγρασία 

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

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 

A.T. : 27 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

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

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

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

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

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

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

 

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα. 

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

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

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

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

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 

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

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

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

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

 

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

A.T. : 28 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

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

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

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

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

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

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

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 

 

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα 

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

περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 29 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

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

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών 

τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του 

τοιχοπετάσματος. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

     

Σελίδα 28 από 51 

 

 

 

 

 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 31 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 
 

 

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού 

   

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 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\78.90 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα 
ποιότητας AISI 316 πάχους 1,0 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, και στερέωση 
αυτής με ανοξείδωτους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο 
σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. 
 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 63,50 

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 34 
  

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

   

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). 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

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

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

 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 36 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

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

 

Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 37 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

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

 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : 38 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

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

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 

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

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής 

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

και εργασία. 

 

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 
m2 και έως 0,12 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261B 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 

 

Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1.2 Πλαστικός σωλήνας από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο  Φ 18x2 mm με το σωλήνα 
προστασίας του 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης κατάλληλος για πόσιμο νερό, από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, διαμέτρου 
18χ2 mm, για ενδοδαπέδια εγκατάσταση, με το αναλογούν μήκος σωλήνα (σπιράλ) προστασίας, με την 
εργασία και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για πλήρη εγκατάσταση (διάνοιξη αυλάκων, ρακόρ, γωνίες, 
στηρίγματα, επικάλυψη τσιμέντου κλπ.), δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση και δοκιμές λειτουργίας. 
 

(1 m) 

Ν\8151.1.2   Διαμέτρου  Φ 18x2  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,73 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1.3 Πλαστικός σωλήνας από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο  Φ 22x3 mm με το σωλήνα 
προστασίας του 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης κατάλληλος για πόσιμο νερό, από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, διαμέτρου 
22χ3 mm, για ενδοδαπέδια εγκατάσταση, με το αναλογούν μήκος σωλήνα (σπιράλ) προστασίας, με την 
εργασία και όλα τα υλικά και μικροϋλικά για πλήρη εγκατάσταση (διάνοιξη αυλάκων, ρακόρ, γωνίες, 
στηρίγματα, επικάλυψη τσιμέντου κλπ.), δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση και δοκιμές λειτουργίας. 
 

(1 m) 

Ν\8151.1.3   Διαμέτρου  Φ 22x3  mm 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8036.6 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου  εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm 
θερμικά αυτοσυγκολλούμενος 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm θερμικά 
αυτοσυγκολλούμενος (ενδεικτ. τύπου Aquatherm ή ισοδύναμο), δηλαδή  πλαστικοσωλήνας  και  κάθε 
είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 1 m και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 
 

(1 m) 

Ν.8036.  1   Διαμέτρου   20x3,4  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,72 

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.3.1 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με 
ροζέττα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με ροζέττα και 
χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20, για δίκτυα ζεστού-κρύου νερού, με τα μικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 

(1 τεμ.) 

Ν\8131.3  Τύπου  χωνευτή, με ροζέττα, χειροστρόφαλο χρωμέ 

Ν\8131.3.1  ονομ. διαμέτρου DN 20 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,29 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και είκοσι εννέα λεπτά 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.2.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8131.    2   Τύπου   γωνιακή 

8131. 2.  1  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,14 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8104.2 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 3/4 in 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Διακόπτης τύπου σφαιρικού τύπου (BALL-VALVE) διαμέτρου 3/4 in ονομαστικής πίεσης 16 bar, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για δίκτυα νερού με τα μικροϋλικά, με χειρισμό μοχλού, 
με τα υλικά συνδέσεως κκαι μικροϋλικά σύνδεσης και της εργασίας για πλήρη εγκατάσταση, δοκιμές 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
 

με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και της εργασίας για πλήρη εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. 
 

 

(1 τεμ.) 

Διαμέτρου  3/4 in 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,58 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με δίσκο και ελατήριο, συνδεομένη με σπείρωμα 
διαμέτρου 3/4 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

νΒαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη ΡΝ 16 atm, κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με δίσκο 
και ελατήριο, συνδεόμενη με σπείρωμα. 
 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων, δοκιμών και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

 

(1 τεμ.) 

Ν\8125.1     Με δίσκο και ελατήριο, συνδεομένη με σπείρωμα 

Ν\8125.1.1   Διαμέτρου  3/4  ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,32 

(Ολογράφως) : είκοσι και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.2.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας (μπαταρία)θερμού-ψυχρού ύδατος, πάνω σε νιπτήρα πορσελάνης, ορειχάλκινος, με λαβή 
χειρισμού, επιχρωμιωμένος, ενδεικτικού τύπου Ideal Standard ή ισοδύναμου, πλήρης δηλαδή 
αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 

(1 τεμ.) 

Ν\8141.2.2  Αναμικτήρας νιπτήρα 

επικαθήμενου τύπου, 

διαμέτρου 1/2 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 61,04 

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.2.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα 
διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8138.2    επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα 

8138.2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302.2.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης και επανεπίχωση 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης, πλάτους ορύγματος μικρότερο η 
μέχρι 1.00μ. και σε βάθος μέχρι 1.00μ. με οποιονδήποτε τρόπο η μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος η 
μέσα σε νερό η στάθμη του όποιου η ευρίσκεται σε ηρεμία η υποβιβάζεται με άντληση που θα 
πληρωθεί ξεχωριστά με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων που χρειάζονται για την 
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων η κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική 
απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

η προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επαναπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων 
καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης και οι 
καθαιρέσεις ασφάλτου πλακών παντός τύπου και οιαδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου τύπου 
μάλτας,πορσελάνης,μωσαικού,κεραμουργικών κ.λ.π) ανευ προσοχής μετά του κονιάματος στρώσεως αυτών 
εις οιανδήποτε στάθμη από του εδάφους και συσσώρευσης των προϊόντων καθαίρεσης σε μέση απόσταση 
έως 10μ. προς φόρτωση. Όγκος αχρήστων 100%. 
 

Οπως επίσης και η  εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων με άμμο τα 10 
εκατοστά πέριξ του σιδηροσωλήνα ή πλαστικού σωλήνα κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες και 
επίστρωσης με τσιμέντο πάχους 10εκ.η επίστρωση με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 50Χ50 όπου 
απαιτείται 
 

και η επανατοποθέτηση ασφάλτου. Δηλαδή μετά αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων θα 
είναι όπως πριν την έναρξη των εργασιών. 
 

Πριν την καθαίρεση οι πλάκες πεζοδρομίου θα κοπούν με αρμοκόφτη. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης κατά στρώσεις πλήρως 
συμπιεζόμενες καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης. 
 

Τα υλικά επανεπίχωσης θα είναι καθαρά, απαλλαγμένα από πέτρες, κομμάτια μπετό κλπ. Δηλαδή η 
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων θα είναι 
 

όπως πριν την έναρξη των εργασιών. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η διάτρητη ταινία σήμανσης για προστασία που θα 
τοποθετηθεί κατά μήκος των αγωγών και θα δείχνει τις θέσεις των. 
 

 

(1 m3) 

9302.λ1   Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  λ2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,68 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 
m2 και έως 0,12 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 

 

Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 51 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη "Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 

λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 

(1 τεμ) 

8151.2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο   πλύσεως και τα εξαρτήματά του 

Ευρώ (Αριθμητικά): 137,07 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά και επτά λεπτά 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm, με το δοχείο πλύσεως, 
πλήρης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη (Ευρωπαϊκού) καθημένου τύπου, με το δοχείο πλύσεως και 
τα εξαρτήματά της, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως  και συγκολλήσεως επί τόπου και 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. 

(1 τεμ) 

Ν\8181.2  Υψους  35 cm 

με το δοχείο πλύσεως 

και τα εξαρτήματά του 

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,42 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

8179.   2   χρώματος λευκού 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 54 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8160.1Α Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50 cm με σιφώνι Φ  1 1/4" τύπου Ιταλίας χρωμέ 
ορειχάλκινο σωληνωτό  σχήματος "S",  με βαλβίδα χρωμέ 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι  σωληνωτό 
- μεταλλικό χρωμέ τύπου Ιταλίας σχήματος "S" (διπλό "U"), ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 1/4", 
βαλβίδα, στηρίγματα,  σπιράλ ανοξείδωτα, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα  όπως  και τα 
μικροϋλικά (κόλλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
 

(1 τεμ) 

 

N.8160.1  Διαστ.  40 x 50 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,77 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.1Β Νιπτήρας νηπίων επίτοιχος ή ένθετος σε πάγκο, πλήρης, από λευκή πορσελάνη, µε την 
ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο σιφώνι 
σχήµατος ¨U¨ 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας νηπίων επίτοιχος ή ένθετος σε πάγκο, πλήρης, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη 
επιχρωιωμένη  βαλβίδα εκκένωσης χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, και το ορειχάλκινο 
επιχρωμιωένο σωληνωτό χρωμέ σιφώνι σχήματος "U" ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4", σπιράλ 
ανοξείδωτα, ρακόρ και λοιπά εξαρτήματα, στηρίγματα, με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης 
και στερέωσης (κόλλα, σιλικόνη, τσιμέντο κλπ.), επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους 
εγκατάστασης και δοκιμών, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,41 

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8311.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης διαστάσεων 
περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm και μήκους 1,20 m,  με αναμικτήρα και σιφώνι και με το σύνολο 
των λοιπών εξαρτημάτων του, πλήρης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου  50  cm με το σύνολο των 

εξαρτημάτων του πλήρης. 

Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα, σπιράλ σύνδεσης, σωλήνας υπεχειλίσεως, τα  στηρίγματα, ο 
αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins και  το  σιφώνι  από πολυαιθυλένιο με τα υλικά 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

8311.1    Νεροχύτης ανοξείδωτος  μιάς σκάφης 

8311.1.1  Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm μήκους  1,20   m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 264,49 

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 57 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1.Ν Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με κόφτρα και εσχάρα γραμμωτή ορειχάλκινη χρωμέ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σιφώνι πλαστικό  δαπέδου με κόφτρα και εσχάρα γραμμωτή ορειχάλκινη εντός ισχυρού 
τσιμεντοκονιάματος κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο. 
 

(1 τεμ.) 

Διαμέτρου  10  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,54 

(Ολογράφως) : τριάντα και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 58 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 30x40 cm και βάθους έως 0,5 m, 
μετά χυτοσιδηρού καλύμματος 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

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

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

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και 

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού 

τεμαχίου  πλαστικοσωλήνα  PVC διαμέτρου έως 160 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού 
γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 
του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το χυτοσιδηρούν κάλυμμα. 

 

(1 τεμ) 

8066.1.2   Διαστάσεων  30x40 cm  και βάθος έως 0,50 m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 123,01 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία και ένα λεπτό 

A.T. : 59 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 32 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε 

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8042.  1   Πιέσεως     4     atm 

8042. 1.  1  Διαμέτρου   32     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,66 

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 60 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 οC 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

6,0  atm,  για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως  τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 

(1 m) 

 

N.8042.1    Πιέσεως      6     atm 

N.8042.1.2  Διαμέτρου   40     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,47 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 61 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

6,0  atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως  τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 

 

(1 m) 

 

Ν.8042.1    Πιέσεως      6     atm 

Ν.8042.1.3  Διαμέτρου   50     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,69 

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 62 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 63 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

6,0  atm, διαμέτρου Φ75 mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 
με διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 

(1 m) 

N\8042.1    Πιέσεως     6  atm 

N\8042.1.3  Διαμέτρου  63  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,93 

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 75 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

6,0  atm, διαμέτρου Φ75 mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 
με διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 

(1 m) 

N\8042.1    Πιέσεως     6  atm 

N\8042.1.4  Διαμέτρου  75  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,51 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα ένα λεπτά 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ100 
mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

6,0  atm, διαμέτρου Φ100mm 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) 

N\8042.1    Πιέσεως     6  atm 

N\8042.1.5  Διαμέτρου  100  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,40 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 65 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8130.1 Πλαστική κεφαλή PVC, σωλήνας εξαερισμού (καπέλλο), διαμέτρου μέχρι Φ 10 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

6,0  atm, διαμέτρου Φ100mm 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 τεμ.) 

Ν\8130.1  Πλαστική κεφαλή PVC, 

σωλήνας αερισμού (καπέλλο), 

διαμέτρου μέχρι Φ 10 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,23 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 66 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8054.6 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 75 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο 

(1 τεμ) 

8054.6  Διαμέτρου  75  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,90 

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 67 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8054.8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο 

(1 τεμ) 

8054.6  Διαμέτρου  100 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,17 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 68 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.9.1 Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, επίτοιχη, ανακλινόμενη 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, επίτοιχη, ανακλινόμενη, ενδεικτικού τύπου 801.50.2700 
Hewi ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,23 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 69 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.9.2 Χειρολαβή ασφαλείας ΑΜΕΑ, σταθερή,επίτοιχη 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χειρολαβή ασφαλείας ΑΜΕΑ, επίτοιχη, δίπλα στη λεκάνη W.C. ή το κάθισμα της ντουζιέρας, 
ενδεικτικού τύπου Matura S6342 Ideal Standard ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,63 

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 70 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες 

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,21 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 71 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

8178.  1   επιχρωμιωμένη 

8178. 1.  1    απλή 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,53 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 72 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, επίτοιχο, διπλό 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο, επίτοιχο, με τα μικροϋλικά στερεώσεως 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
 

(1 τεμ) 

N.8175.1     διπλό 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,96 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2.ΣΧΕΤ Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας WC, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, διαστάσεων 
Φ25mm x 35 cm (ύψος), χωρητικότητας 10 λίτρων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας WC, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, διαστάσεων Φ25mm x 35cm 
(ύψος), χωρητικότητας 10 λίτρων, πλήρως τοποθετημένο. 
 

 

Τιμή εφαρμογής / τεμ: 

Ευρώ (Αριθμητικά): 81,28 

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 74 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8176.23.1 Επιδαπέδιο πιγκάλ, ανοξείδωτο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Εππιδαπέδιο πιγκάλ, ανοξείδωτο, ενδεικτικού τύπου Ιom Α9108 Ideal Standard ή ισοδύναμο, πλήρες, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση. 
 

 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,17 

(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 75 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8174.1   Επιχρωμιωμένο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,06 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : 76 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.2.3 Φωτιστικό σώμα spot, χωνευτό  στην ψευδοροφή, με λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 
led 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό σώμα χωνευτό στην ψευδοροφή, με λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας led ισχύος 5 W δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση,πλήρη εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία 
 

(1 τεμ) 

Ν\8982.4    με ανταυγαστήρα 

προστασίας ΙΡ20 

- 

8982.4.1    Με λαμπτήρα led  5  W 

8982.4.1.1  εξοικονόμησης ενέργειας  - 

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,58 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.3.2 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής χωνευτό  Downlight, εσωτερικής διαμέτρου  145  mm, με 
λαμπτήρες φθορισμού  2x26 W 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής Downlight χωνευτό, εσωτερικής διαμέτρου 145 mm, με λαμπτήρες φθορισμού 
ισχύος 2x26 W (ενδ. τύπου PHILIPS FBS 145 - 2x26 W ή ισοδύναμου), με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, 
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε απόxρωση επιλογής της Υπηρεσίας με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής, δηλ., λυxνιολαβές κλπ., και τους λαμπτήρες, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και 
εξαρτήματα, συνδετήρες, την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
 

 

Φωτιστικό σώμα χωνευτό στην ψευδοροφή, με λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας led ισχύος 5 W 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση,πλήρη εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία 
 

(1 τεμ/) 

Ν\8971.32 

Yλικά 

α. Φωτιστικό σώμα εξοικονόμησης ενέργειας 

οροφής με ανταυγαστήρα απλό, 

προστασίας ΙΡ 20 γιά λαμπτήρα led  5 W 

τεμ    1,00x                20 =         20,00 

β. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας led  5 W 

N\880.1.1                     τεμ       1x                12 =         12,00 

γ. Μικροϋλικά 0,02 του α 

0,02x                20 =          0,40 

Εργασία 

Τεχν (003)             h    0,25x             19,87 =          4,97 

Βοηθ (002)             h    0,25x             16,84 =          4,21 

-------------------------- 

Αθροισμα             41,58 

Τιμή ενός τεμ. Ευρώ 41,58 

σαράντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά 

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,58 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 78 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.6.ΣΧΕΤ Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 1x18W, στεγανό 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 1x18W, στεγανό, δηλαδή φωτιστικό σώμα 
και λαμπτήρας, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,89 

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 79 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.1.6 Φωτιστικό σώμα οροφής, τύπου πλαφονιέρας,  με ανοξείδωτο σώμα και κάλυμμα από 
γυαλί, με λαμπτήρα PL 18W/230 V, ενδεικτ. διαστάσεων Φ 29x8 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό πλαφονιέρα οροφής κυκλικής μορφής, IP 66, 230V, με λαμπτήρα PL 1x18W ή ισοδύναμου 
τύπου led, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής,δηλαδή λυχνιολαβές, εκκινητές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,20 

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 80 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8974.1.4 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2x36 W, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, 
ηλεκτρονικό   ballast ''πολλαπλών αναμμάτων'',  οροφής ή αναρτημένο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού ΙΡΧ5,με λυχνίες 2Χ36 W, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα (οθόνη 
γυαλιστερή διπλής παραβολικότητας) ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών αναμμάτων", οροφής ή 
αναρτημένο  αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα 
αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,εκκινητές, πυκνωτές διόρθωσης συνημιτόνου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
 

(1 τεμ) 

8974.1  Προστασίας  IPΧ5 

8974.1.4 Γιά  2 λαμπτήρες  36 W 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 87,71 

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 81 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8981.1.1.2 Απλίκα τοίχου ή οροφής με λαμπτήρα PL 18W (max.) 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Απλίκα τοίχου ή οροφής, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και 
λαμπτήρα, εγκρίσεως της επίβλεψης, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με λαμπτήρα οικονομίας PL 
18W (max.), προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 
 

(1 τεμ) 

N\8981.1.1.2  Με λαμπτήρα οικονομίας PL 18W 

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,65 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 82 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8871.4.2 Διακόπτης διαφυγής έντασης μονοφασικός (τριπολικός) τύπου ράγας, ονομαστικής 
εντάσεως 40 Α, ρεύματος διαρροής 30 mA, χρόνου διακοπής 30 msec 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

Διακόπτης διαφυγής έντασης μονοφασικός (τριπολικός) τύπου ράγας, ονομαστικής εντάσεως  2x40  Α, 
ρεύματος διαρροής 30 mA, χρόνου διακοπής 30 msec, πλήρης με μετασχηματιστή εντάσεως, πηνίο 
αποζεύξεως, κομβίο ελέγχου και μοχλό επαναφοράς κλπ., κατάλληλο για τοποθέτηση σε χωνευτό ή 
επίτοιχο ηλεκτρικό πίνακα, με τα  απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και εργασία 
εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε υφιστάμενο πίνακα ή πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στον τόπο του 
έργου ή σε 
 

εργοστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ.) 

Ν.8871.4    Συνδεσμολογίας: 1 τριπολικός 

Ν.8871.4.3  Εντάσεως  40  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,34 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 83 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 10 Α 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 

(1 τεμ) 

8915.  1   μονοπολικός 

8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07 

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά 

A.T. : 84 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός εντάσεως 16 Α 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη 

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά 

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά 

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 
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(1 τεμ) 

8915.  1   μονοπολικός 

8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04 

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 85 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35.04 Αντικατάσταση οργάνων σε υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα, αντικατάσταση 
μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης:  

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων. 
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ηλεκτρικών πινάκων με χρήση οργάνων, η 
αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 
 

 

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,36 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 86 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35.05 Αντικατάσταση οργάνων σε υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα, αντικατάσταση ενδεικτικής 
λυχνίας τύπου ράγας 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης:  

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων. 
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ηλεκτρικών πινάκων με χρήση οργάνων, η 
αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 
 

 

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 87 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων 

διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 

παράδοση σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

8880.  1   απλός μονοπολικός 

8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,98 

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 88 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

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

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
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8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 89 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

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

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8801.  1  Εντάσεως 10 Α 

8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,14 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 90 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.1.2Ν Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός 
διπολικός 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης διπλός 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 

8801.1.2   απλός διπολικός 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,43 

(Ολογράφως) : εννέα και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 91 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.1.3 Μεμονωμένο σημείο ρευματοδότη Schuco, σε κύκλωμα ρευματοδοτών,  πλήρες 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Σημείο ρευματοδότη Schuco μεμονωμένο πλήρες, μήκους γραμμών σύμφωνα με τα σχέδια κάτοψης, σε 
ανεξάρτητο κύκλωμα τροφοδοσίας ρευματοδοτών αναχωρούν από ηλεκτρικό πίνακα (υφιστάμενο ή νέο), 
πλήρως εγκατεστημένο, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών - μικρουλικών και εργασιών (όπως 
αγωγός τύπου AO5V-(U/R)(NYΑ), διατομής καλωδίου ή αγωγών 3x2.5 mm2 σε  κύκλωμα ρευματοδοτών 16 
Α, μέσα σε αντίστοιχο σωλήνα (ευθύ ή σπιράλ) ή κανάλι προστασίας ηλεκτρικών γραμμών (ορατό ή 
εντοιχισμένο), πλαστικό ή χαλύβδινο, μετά των οποιονδήποτε κυτίων διακλαδώσεων κατάλληλης 
διάστασης ορατών ή εντοιχισμένων, οσονδήποτε εξόδων, πλαστικών ή χαλύβδινων, με τα αναλογούντα 
μήκη αγωγών - σωληνώσεων και κυτίων διακλαδώσεων από το σημείο του ρευματοδότη έως και τον 
ηλεκτρικό πίνακα, ανηγμένων όλων των παραπάνω σε ρευματοδότη και μικροϋλικά, μετά εργασίας 
στερέωσης, σύνδεσης με το δίκτυο, παντός είδους επέμβασης σε δομικά στοιχεία και επιμελούς 
αποκατάστασης, κλπ), για παράδοση του σημείου μετά δοκιμών σε κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ) 

N.8826.1   Σημείο ρευματοδότη Schuco απλού ή στεγανού, μεμονωμένο πλήρες 

Εντάσεως 16 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,34 

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 92 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.2Ν Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός, SCHUKO, εντάσεως 16 Α 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16 Α, με  το  κυτίο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,34 

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 93 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8732.1.3 Κανάλι ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης:  

Κανάλι ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 10x12 mm δηλαδή κανάλι με 
τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά ειδικά τεμάχια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. 
 

(1 m) 

8732.1.3 

8732.1.3  Διαστάσεων 10x12 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,14 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 94 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8732.1.4 Κανάλι ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 19x20mm 

   

Κωδικός αναθεώρησης:  

Κανάλι ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 19x20 mm δηλαδή κανάλι με 
τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά ειδικά τεμάχια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. 
 

(1 m) 

8732.1.4 

8732.1.4  Διαστάσεων 19x20 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,69 

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 95 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.3.4Ν Εξάρτημα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών, τύπου LEGRAND  DLP 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Εξαρτημα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών, τύπου LEGRAND DLP MONOBLOCK, πλάτους καναλιού εως 10 cm 
(γωνία εσωτερική, εξωτερική, επίπεδη, διακλάδωση, τάπα, βάση κλπ., δηλ. προμήθεια, τοποθέτηση 
κλπ. 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,88 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 96 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.1.8 Πλαστικό κανάλι διανομής 100x60 mm, τύπου LEGRAND DLP 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Κανάλι διανομής κλειστό  πλαστικό λευκής απόχρωσης οιασδήποτε απόχρωσης, ενδεικτικού τύπου 
LEGRAND DLP ή ισοδύναμου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή του μετά των 
απαιτούμενων εξαρτημάτων (γωνίες, καμπύλες, ταυ, βίδες κλπ.) 
 

(1 m) 

 

Διατομή  100Χ60 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,65 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 97 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.1.5 Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) 
διατομής 3x4 mm2, μέσου μήκους γραμμών 10 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικήςσυσκευής, με καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV (U,R,S) διατομής 3x4 mm2, 
μέσου μήκους γραμμών 10 m, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο 
ρευματοδότου (ή το άνευ ρευματοδότη σημείο παροχής), τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από 
πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ βαρέως τύπου, τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους 
διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την 
απαιτούμενη εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του ρευματοδότη και οι σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 139,61 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα εννέα και εξήντα ένα λεπτά 

A.T. : 98 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8997.1.10 Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) 
διατομής 3x4 mm2, μέσου μήκους γραμμών 20 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικήςσυσκευής, με καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV (U,R,S) διατομής 3x4 mm2, 
μέσου μήκους γραμμών 20 m, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο 
ρευματοδότου (ή το άνευ ρευματοδότη σημείο παροχής), τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από 
πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ βαρέως τύπου, τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους 
διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την 
απαιτούμενη εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του ρευματοδότη και οι σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,39 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 99 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.5.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών, 

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως 

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

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και 

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

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8256.  5  Χωρητικότητας  60   l 

8256. 5.  1  Ισχύος  3000   W 

Ευρώ (Αριθμητικά): 194,17 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τέσσερα και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 100 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.1Α Αξονικός (ελικοειδής) ανεμιστήρας εξαερισμού χώρου υγιεινής (W.C., λουτρό) 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Ανεμιστήρας εξαερισμού χώρου υγιεινής, αξονικός (ελικοειδής), ενδεικτ. παροχής αέρα 70-320 m3/h, 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο/στόμιο πλαστικοσωλήνα pvc Φ 120-150 χιλ., με μονοφασικό 
ηλεκτροκινητήρα 230 βόλτ/50 περιόδων, ισχύος 15-25 W, xαμηλής στάθμης θορύβου, που συνοδεύεται 
από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες - πλαστικό στόμιο με σταθερά πτερύγια ή πλαστικό 
στόμιο βαρύτητας, αντεπίστροφη γλωττίδα, κλπ.), δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, 
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τοποθέτηση και  ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

(1 τεμ.) 

Ν\8559.1   Τοίχου / σε πλαστικοσωλήνα pvc 

8559.1.1   διαμέτρου  120 - 150 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 61,20 

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 101 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8796.1.3 Kαλώδιο δικτύου UTP, Cat 6, 4 ζευγών 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο δικτύου UTP, Cat 6, τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών 100 Ohm, με εξωτερικό μανδύα από 
PVC και πολύκλωνους (stranded) αγωγούς, 24 AWG, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση  υλικών  και 
μικρουλικών  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,45 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 102 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.1 Τηλεφωνική ψηφιακή συσκευή 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Τηλεφωνική ψηφιακή συσκευή σύμφωνα με τη μελέτη με υλικά και μικρουλικά συνδέσεως, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 

(τεμ 1) 

 

Yλικά 

α. συσκευή 

m    1x       65 =         65,00 

Εργασία 

Τεχν (003)             h      0,05x         19,87 =          0,99 

Βοηθ (002)             h      0,05x          16,84 =          0,84 

-------------------------- 

Αθροισμα             66,83 

Τιμή ενός m ευρώ 66,83 

εξήντα έξι και ογδόντα τρία λεπτά 

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,83 

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 103 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8826.3.1 Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή 

   

Κωδικός αναθεώρησης:  

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

Ρευματοδότης πληροφορικής τύπου Αμερικής RJ45 τύπου SIEMENS δηλ. προμήθεια μεταφορά ,εγκατάσταση 
και σύνδεση σε λειτουργία. 
 

(1 τεμ) 

8743.λ1    RJ45 Cat. 6 

διπλή 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,68 

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 104 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8207.8 Κουδούνι δύο τόνων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Κουδούνι δύο μελωδικών ήχων επίτοιχο ή χωνευτό, με μετασχηματιστή 220-240 V/AC, έντασης ήχου 
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100dB, πλήρες με μπουτόν, ηχητική διάταξη κλήσης, καλωδιώσεις, κανάλια, σωλήνες προστασίας 
καλωδίων κλκπ., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και 
μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 

Ν\8207.8  Κουδούνι δύο μελωδικών ήχων 

με μετασχηματιστή, πλήρες 

Ευρώ (Αριθμητικά): 87,16 

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : 105 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.1Α Κεραία Τ.V. μπάντας UΗF μετά ιστού στήριξης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Κεραία Τ.V. μπάντας UΗF σύνθετης αντίστασης διπόλου 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, 
κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένου και του ιστού 
στήριξης ύψους 3.0 m περίπου και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του 
δώματος του κτιρίου, αντιρίδων κλπ., δηλ. προήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικά και εργασία 
εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, ρύθισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 106 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.4 Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. με κατανεμητή, πλήρης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

Ενισxυτής  σήματος  κεραίας  Τ.V., με κατανεμητή σήματος, πλήρης,  όπως  περιγράφεται  στις 
Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά & εργασία εγκατάστασης. 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 107 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8796.1.2 Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών 75Ω, εντός σωλήνα - καναλιού 
όδευσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, σύνθετης χαρακτηριστικής αντίστασης Ζ=75Ω, 
DH300, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά - προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, μετα του αναλογούντος 
μήκους σωλήνας ή καναλιού όδευσης-προστασίας καλωδίου, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων 
και οπών, στερέωσης καναλιού σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης και σύνδεση ενός 
τρέχοντος μέτρου μέσα σε πλαστικό σωλήνα, σιδηροσωλήνα ή κανάλι, ελέγχου και δοκιμών γιά την 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

(1 m) 

 

Yλικά 

Καλώδιο και λοιπά ως άνω 

με τη φθορά 

Ν\820.6.4                              m    0,5   x         4,85 =     2,43 

Εργασία 

Τεχν   (003) h      0,10x        19,87 =     1,99 

Βοηθ   (002) h      0,10x        16,84 =     1,68 

-------------------------- 

Αθροισμα              6,10 

Τιμή ενός m ευρώ 6,10 

έξι και δέκα λεπτά 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,10 

(Ολογράφως) : έξι και δέκα λεπτά 
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A.T. : 108 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.6.Ν1 Πρίζα τηλεόρασης, διέλευσης ή τερματική, xωνευτή με το κυτίο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή με το κυτίο, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλ. 
προμήθεια,προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, δηλ. 
προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, 
 

σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,81 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 109 
  

Άρθρο : ΗΛΜ 62.Ν1 Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς, δύο  (2) ζωνών, συμβατικός, κατά τα 
πρότυπα ΕΝ 54 part 2 & 4 και BS 5839 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Πίνακας πυρανίχνευσης δύο (2) ζωνών, συμβατικός, πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή & τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, κατασκευασμένος κατά τα πρότυπα ΕΝ 54 part 2 & 
4 και BS 5839, με δυνατότητα επικοινωνίας με εγκατάσταση αναγγελίας πυρκαγιάς, με οπτική ένδειξη 
κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας συναγερμού για κάθε μία ζώνη, μπουτόν επανάταξης, 
συσσωρευτές εφεδρείας 12 ή 24 V (εσωτερικά) με αυτονομία τουλάχιστον 24 ώρών, βοηθητικές επαφές 
(NO, NC) κλπ., δηλ. προμήθεια, μετά υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για 
παράδοση ενός πίνακα πυρανίχνευσης δύο (2) ζωνών σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο πίνακα  πυρανίχνευσης, κατασκευασμένου κατά τα ως άνω, πλήρως εγκατεστημένου 
και δοκιμασμένου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 
 

 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 230,00 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα 

A.T. : 110 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.2.1Α Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανίχνευσης, πρόκλησης ή αναγγελίας πυρκαγιάς με 
καλώδιο τύπου LiYCY 3x1.5mm2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανίχνευσης, πρόκλησης ή αναγγελίας πυρκαγιάς που περιλαμβάνει από 
τον πίνακα πυρανίχνευσης ή το πλησιέστερο ενδεικνυόμενο σημείο σύνδεσης μέχρι το προβλεπόμενο 
σημείο εγκατάστασης, με το αναλογούν μήκος καλωδίου ορατό ή εντοιχισμένο, την αναλογία εσχάρας, 
πλαστικού σωλήνα, επίτοιχου καναλιού κλπ, τα απαραίτητα υλικά (κουτιά διακλάδωσης) και 
μικροϋλικά (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα), επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε μη φέρον στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως & συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 

Τα μήκη των καλωδιώσεων θα λαμβάνονται από τα σχέδια της μελέτης, και ο τρόπος εγκατάστασης θα 
είναι σύμφωνος με την τεχνική περιγραφή. 
 

 

(1 τεμ.) πλήρους υποδομής μετά του αναλογούντος μήκος καλωδίου τύπου LiYCY 
3x1.5mm2, σωληνώσεων, καναλιών προστασίας καλωδίων κλπ. και πάσης                φύσεως υλικών 
και μικροϋλικών μετά εργασίας πλήρους εγκατάστασης                 και δοκιμών λειτουργίας. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 111 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.32.2 Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 63,14 

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 112 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.32.3 Ηλεκτρικός αγγελτήρας χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, με επαναφερόμενο 
κάλυμμα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ηλεκτρικός αγγελτήρας χειροκίνητου συστήματος συναγερμού με επαναφερόμενο εμπρός κάλυμμα μέσω 
κατάλληλου κλειδιού, αποτελούμενο από πλαστικό κυτίο ερυθρού χρώματος κατάλληλο για υερμοκρασία 
μέχρι 130 C, με μετωπική πλάκα επάνω στην οποία είναι τυπωμένη οδηγία χειρισμού (π.χ. "ΠΙΕΣΤΕ 
ΕΔΩ"), με οπές εισόδου εξόδου των καλωδίων, με την προμήθεια,  πλήρως  εγκατεστημένος μετά των 
υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση κατόπιν δοκιμών σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,94 

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 113 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.4.1Β Οπτικοακουστικός επαναλήπτης, συστήματος συναγερμού 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Οπτικοακουστικός επαναλήπτης, συστήματος συναγερμού 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,23 

(Ολογράφως) : εξήντα και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 114 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.1.1 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led 3W, αυτόνομο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας led  3W, αυτόνομο, ορατό, χωνευτό ή ψευδοροφής, με αυτοκόλλητες 
ενδείξεις σήμανσης, με εσωτερικό συσσωρευτή Ni-Cd αυτονομίας τουλάχιστον 90 λεπτών, 
τροφοδοτούμενο από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης, περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη 
αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, 
δηλ.  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,  εργασία  συνδεσμολογίας  και δοκιμών, παραδοτέου σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 115 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού. 

(1 m) 

9336. 1   τριπολικό 

9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,28 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά 
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A.T. : 116 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.1.Ν2 Πυροσβεστικό ερμάριο με κοινό ελαστικό σωλήνα νερού Φ 19 mm/20 m, με αυλίσκο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 

Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό με ένα σημείο υδροληψίας για χρήση πυρόσβεσης, ενός 
αυλίσκου με ρυθμιζόμενη βολή νερού, με ελαστικό πλαστικό σωλήνα Φ 19 mm και μήκους 15 μ, 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 σημείο υδροληψίας πυρόσβεσης 

Ευρώ (Αριθμητικά): 63,67 

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : 117 
    

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 

στήριξη 

(1 τεμ) 

8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79 

 (Ολογράφως) 
: 
 

τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά 

17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 
    

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε. 

ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 

ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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