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Το τιμολόγιο της μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με την, με αρ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466, Απόφαση του   Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017, με θέμα “Κανονισμός Περιγραφικών 
Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων”, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 
 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 

όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν 
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με 
τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης 
του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε 
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

 Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και 
τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων 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. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 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, εξαιρετέων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, 
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 



τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά 
την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6 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. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων 
στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) 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 Δημόσιο 
 (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. 
 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.3.9 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 
έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 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 κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 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. 

 
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

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

 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  
 (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  
 (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(δ) 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  

 (ε)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 κλπ.). 

 
1.3.14 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. 

 Επίσης 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]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου 
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 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. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως 
κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές 
κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

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

1.3.20 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 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. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 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. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 
'έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους 
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες 
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

  
1.4 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 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. 
 
1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

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. 

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 ΕΙΔΙΚΩΝ 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 ΕΙΔΙΚΟΙ 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, θλιπτικής 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  ΕΙΔΗ 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 

- 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.τ.λ. 

- 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 Δημοσίων 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 επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) 
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις 
επιμετρημένες 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 επιμετράτε 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". 

 
Οι τιμές μονάδος 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 ρολών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών 

 

3,70 

5. Ρολά 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) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 



α/α Είδος Συντελεστής 

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. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης 
και σκληρότητα : 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρι 

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 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου 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 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 



2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

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 [*] παραπλέυρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 

 Η Δημοπρατούσα 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 €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 
  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m
3
 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 ενσωματωμένων υλικών, 

έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων 

και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 



3 ΑΡΘΡΑ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

Α.Τ. 1:   Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (ΠΡΣ ΣΤ8.2) 
   

  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5390 
   
  Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή τους από τους 
  χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
  μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
  των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 
  Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες 
  και ελεύθερους χώρους (ΠΡΣ ΣΤ8.2.1) 
 

  Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

 
                       ΕΥΡΩ Είκοσι ευρώ 
   20,00 € 
 
 
Α.Τ. 2 :  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 
  μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΝΕΤ - 20.5.1) 

 
  Κωδ. αναθεώρησης ΟΙΚ 2124 
  
  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00m 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 ξηρό 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 0204-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
  έργων'' 
 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε  
  οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 
  (1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
 
                       ΕΥΡΩ Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
   4,50 € 
 
 
Α.Τ. 3 :  Διάστρωση αύλειου χώρου με γαρμπίλι (ΟΙΚ ΝΕΤ 20.20) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
  Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυ-
  ντρίματα, 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 οποια-
  δήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  
                     
  ΕΥΡΩ Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
                       15,70 €   



Α.Τ. 4 :  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΝΕΤ 20.30) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 
  Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκα-
  φών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
  
                   ΕΥΡΩ Ενενήντα λεπτά 
                          0,90 €  
 
 
Α.Τ. 5 :  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 

 
o χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ ΝΕΤ 20.31.02) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173 

 
  ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ 
                                  5,00 €  
  
 
Α.Τ. 6 :  Καθαρή μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων με αυτοκίνητο (ΝΑΟΙΚ Ω\20.42.01) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180  100% 
 
  Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων, κατεδαφίσεων και καθαι-
  ρέσεων από την θέση του έργου σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδα-
  φίσεων (ΑΝΑΚΕΜ), χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, εμφόρτου 
  αυτοκινήτου σε οδό καλής βατότητας. 
 
  Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
   
  Δαπάνη μεταφοράς Κ 40,00x  0.19 = 7.60 
  
  Τιμή ενός κυβικού μέτρου (m3) 
 
  ΕΥΡΩ Επτά και εξήντα λεπτά 
   7,60 € 
 
 
Α.Τ. 7 :  Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΝΕΤ 20.40) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177 
 
  Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, 
  μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της 
  καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
   
  Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 
  ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
   5,60 € 
 
 
Α.Τ. 8 :  Καθαιρέσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.04) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 
  Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
  προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις  φόρτωσης, σύμφωνα με την 
  μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας  με εργαλεία χειρός". 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
  ΕΥΡΩ Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
   15,70 € 



Α.Τ.9 :  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.15) 
 
  Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλην 
  δαπέδων.  
 
  Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
  ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγε-
  θών 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". 
 
  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.15.01) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m

3
) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 
  ΕΥΡΩ Πενήντα έξι ευρώ 
                                    56,00 € 
 
 
Α.Τ. 10 :  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.20) 

 
  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
  τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστόλιθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 
  σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτω-
  ση.  
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.20.01) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 
  ΕΥΡΩ Εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
               7,90 € 

  
 

Α.Τ. 11 :  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.21) 
 
  Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμά-
  ρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται 
  η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτω-
  ση 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
   
  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 22.21.01 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 

 
  ΕΥΡΩ Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
               4,50 €  
 
 
Α.Τ. 12 :    Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.23)  
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 
  Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
  ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε 
  πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών 
  και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με 
  την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  
 
  ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
               5,60 €  



 
Α.Τ. 13 :  Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ ΝΕΤ 22.45 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
  Αποξήλωση ξύλινων 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 επαναχρησιμοποίηση του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

 
  ΕΥΡΩ Δεκάξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
   16,80 € 
 
 
Α.Τ. 14 :  Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 
  και έως 0,25 m2 (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.30.03) 
 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Γ 
 
  Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιου-
  δήποτε 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. 
 
     ΕΥΡΩ Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 
                     11,20 €  

  
 

Α.Τ. 15 :  Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 
  και έως 0,50 m2 (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.30.04) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Δ 
 
  Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιου-
  δήποτε 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. 
 
  ΕΥΡΩ Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
   16,70 €   

 
 

Α.Τ. 16 :  Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 
  διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης 
  (ΝΑΥΔΡ 10.19)  
   
  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370  100%  
  Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην 
  διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει 
  ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλίωση του σκυροδέματος. 
 
  Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων 
  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, 
  εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 
 
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
  - η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων 
  επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, 
  βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής 
  επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα 
  χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE 
  - η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 



  - η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων 
  πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων 
  του διαβρωμένου οπλισμού. 
  - ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα 
  - η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολό ή πινέλο 
  - η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
  για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της η τελική εξομάλυνση 
  της επιφανείας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού  κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής 
  επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολό ή πινέλο. 
  Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, 
  η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
  Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της 
  επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). 
 
  Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από 
  έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  
  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης. 
 
  Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από 
  σκυρόδεμα. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης. 
  

  ΕΥΡΩ Πενήντα τρία και εξήντα λεπτά 
   53,60 € 

 
 

Α.Τ. 17 :  Γαρμπιλοδέματα (ΟΙΚ ΝΕΤ 31.02) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207  
 
  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 σκυρο-
  δέματος". 
  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμι-
  κτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η 
  διαμόρφωση της άνω στάθμης,  
 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

 Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 (ΟΙΚ ΝΕΤ 31.02.01) 
 
 

  ΕΥΡΩ Εβδομήντα τρία ευρώ 
   73,00 € 
 
 
Α.Τ. 18 :  Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 
  αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΝΑΟΙΚ 32.02.05) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100% 
 
  Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγο-
  ρίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος  (ΚΤΣ), με την 
  διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
  λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατάσκευής των καλουπιών, σύμφωνα 
  με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 
  01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
  01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
  01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
  01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
  01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
  01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
  Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
  Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 



  εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. Στην τιμή περι-
  λαμβάνονται: 
  α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυρο-
  δέματος 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 επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
  σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με 
  χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 
  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 επιμετράτε ιδιαίτερα η ενσωματωμένη 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 εργαστη ριακά με δαπάνη του 
  Αναδόχου. 
  β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
  από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρούνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
  γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυρο-
  δετουμένων 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) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 
  θέση σκυροδέτησης. 
  ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαι τήσεων (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 προβλε-
  πόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
   
  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
  ΕΥΡΩ Ενενήντα ευρώ 
   90,00 € 

  
 
Α.Τ. 19 :  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμο-
  ποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  

 
  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για 
  όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, λόγω υπο-
  απασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
  Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 
  στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα 
  κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 
  Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλε-
  πόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
   
  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ ΝΕΤ32.25.04) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.6  

  
  ΕΥΡΩ Εικοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
   22,50 €  
 
 
Α.Τ. 20 :  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ ΝΕΤ38.02) 
 
  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 κατά-
  σκευών 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. 

 
  ΕΥΡΩ Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
   22,50 € 
 
 
Α.Τ. 21 :  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ 38.13) 
  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 
 
  Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ 
  τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινούργιας ξυλείας ή ξυλεία με 
  λιγότερες 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 πλαστι-
  κών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατοστεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυ-
  που. 
 
  Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργα-
  σίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 
  ΕΥΡΩ Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
   20,25 € 

 
 

Α.Τ. 22 :  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (ΟΙΚ ΝΕΤ 38.20) 
 
  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 τοποθέ τησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
  οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυρο-
  δεμάτων" 
 
  Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφα-
  νείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
  Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράτε 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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτο μερώς τις 
  διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυ-
  ψης, 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 Οπλι σμού, μετά την παραλαβή των οπλι-
  σμών, 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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός 
  του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
 
 
 



Ονομ.  
διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
  Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοπο-
  θέτησης 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 
προβλέπεται 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 . 
 
  Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
  μελέτη. 
   
  Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ ΝΕΤ 38.20.02)  

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 
  ΕΥΡΩ Ένα ευρώ και εφτά λεπτά 
   1,07 €  
 
 
Α.Τ. 23 :   Δομικά πλέγματα B500C(S500s) (ΟΙΚ ΝΕΤ 38.20.03) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
  ΕΥΡΩ Ένα ευρώ και ένα λεπτά 
   1,01 € 
  
 
Α.Τ. 24 :  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων  ΟΙΚ ΝΕΤ 38.45 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 



  Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλύβδινου 
  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.  

 
  ΕΥΡΩ Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 
   2,20 € 
 
 
Α.Τ. 25 :  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm  (ΟΙΚ ΝΕΤ 46.01) 

 
  Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την 
  μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και  στάθμη του 
  έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρα-
  σκευάζεται επί τόπου,  
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
  
 
  Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΝΕΤ 46.01.03) 

  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1 

  
  ΕΥΡΩ Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
   33,50 € 
 
 
Α.Τ. 26 :  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  (ΟΙΚ ΝΕΤ 49.01)   

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 
  Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (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 ικριώ-
  ματα, 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 προσαυ-
  ξάνεται 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 
 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (ΟΙΚ ΝΕΤ49.01.02) 
 

   ΕΥΡΩ Δεκαεννιά ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
   19,70 €   
 
 
Α.Τ. 27 :  Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα  (ΟΙΚ ΝΕΤ49.05) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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 τοιχοποιία με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο. 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
  ΕΥΡΩ Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 
   2,60 €  
 



 
Α.Τ. 28 :  Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές (ΟΙΚ ΝΕΤ 54.46) 
 
  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 πρεσσα-
  ριστά 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 4x5xx40 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, σιδη ρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από 
  χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
  περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
  
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
                 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ54.46.01) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  
 
                       ΕΥΡΩ Εκατόν δεκαοχτώ ευρώ 
                                     118,00 €   
 
 
Α.Τ. 29 :  Ράφια από λευκή ξυλεία   (ΟΙΚ ΝΕΤ56.01.01) 
 
  Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και μήκους, από σανίδες, εδραζόμενα είτε σε έτοιμα 
  σιδηρά υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων τάκων ή σε ξύλινο σκελετό από οδοντω-
  τούς ορθοστάτες 3x5 cm, με κινητά πηχάκια έδρασης και γενικά υλικά επί τόπου  και εργασία για πλήρη 
  κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή μέσα σε ντουλάπια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
  09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών.  
 
  Ράφια πάχους 25 mm 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5601  

 
  ΕΥΡΩ Τριάντα εννιά ευρώ 
                  39,00 €   

 
 

Α.Τ. 30 :  Ράφια πάχους 15 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ56.01.02) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5602 
  
          ΕΥΡΩ Τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά  
                       36,50 €  

   
 

Α.Τ. 31 :  Ράφια πάχους 12 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ56.01.03)  
 
            Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5603 
 
                    ΕΥΡΩ Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
                                    33,50 €    
  
 
Α.Τ. 32 :  Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ ΝΕΤ56.21) 
  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
  
  Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περί-
  που, που περιλαμβάνει:  
 



  α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη 
  φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, 
  το οποίο συγκολλιέται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 
  β) Άνοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του 
  επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  
  γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή 
  σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 
  
  Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
  τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατάσκευαστικά 
  σχέδια. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
   
  ΕΥΡΩ Είκοσι οχτώ ευρώ 
                                    28,00 €   
 
 
Α.Τ. 33 :  Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες  (ΟΙΚ ΝΕΤ 62.24) 
 
  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) 
 
  ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  
                                  5,60 €  
 
 
Α.Τ. 34 :  Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού (ΟΙΚ ΝΕΤ 62.30)   
  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6230  
 
  Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή λαμαρίνα 
  ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, σύμφωνα με 
  την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".  
 
  Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
  ΕΥΡΩ Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 
                                  11,20 €  
 
 
Α.Τ. 35 :  Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών (ΟΙΚ ΝΕΤ64.01) 
 
  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. 
 
  Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 
  Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  (ΟΙΚ ΝΕΤ64.01.01) 
   
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  

 
  ΕΥΡΩ Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
                                    4,50 €    



 
Α.Τ. 36 :  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι (ΟΙΚ ΝΕΤ64.26) 
 
  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή 
  βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένης σωλήνας. 

 
  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "  
  (ΟΙΚ ΝΕΤ64.26.02) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427 
 

  ΕΥΡΩ Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 
                 10,10 € 

 
 

Α.Τ. 37 :  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm  (ΟΙΚ ΝΕΤ64.29) 
 

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

 
  ΕΥΡΩ Είκοσι ευρώ 
                  20,00 €  
 
 
Α.Τ. 38 :  Θύρες αλουμινίου με υαλοστάσιο (ΝΑΟΙΚ Ω\65.05.02) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
  
  Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με υαλο-
  στάσιο ανοιγόμενες, διαστάσεων και σχεδίου όμοιου με την υφιστάμενη και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
  την μελέτη και την ΕΤΕΠ03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
  Συγκεκριμένα στο άνω μέρος της θύρας θα υπάρχει σταθερός φεγγίτης με προστατευτικό κιγκλίδωμα 
  αναλόγου υλικού. Στο κάτω μέρος της η πόρτα θα φέρει ταμπλάδες ενώ στο άνω μέρος της θύρας, θα 
  υπάρχει σταθερό υαλοστάσιο με προστατευτικό κιγκλίδωμα. 
  Οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή 
  "πούδρας" με πολυεστερικά  χρώματα αποχρώσεων  εκλογής της επιβλέψεως. Η επιφανειακή επεξε-
  ργασία των επιλέξιμων προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά QUALICOAT. 
  Περιλαμβάνονται τα πόμολα, κλειδαριά ασφαλείας και περιμετρικός μηχανισμός κλεισίματος. 
  Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 & 14001. 
  Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των εργασιών πλήρους τοποθέτησης, των αποκαταστάσεων – 
  μερεμετιών, που θα προκύψουν κατά την αποξήλωση του παλαιού κουφώματος και την τοποθέτηση του 
  νέου, δηλαδή αποκατάσταση λαμπάδων τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, χρω ματισμών, τοποθέτηση ψευδό-
  κασας στη νέα τελική θέση που θα τοποθετηθεί το κούφωμα κλπ. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
   
                      ΕΥΡΩ Διακόσια ένα και είκοσι πέντε ευρώ 
                                    201,25 € 
 
 
Α.Τ. 39 :  Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα (ΟΙΚ ΝΕΤ65.17) 
  
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 
 
  Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα (περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα), οποιασδήποτε 
  αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και σχεδίου σύμφωνου με τα υφιστά μενα. 
  Ήτοι προμήθεια,  προσκόμιση  και πλήρης εγκατάσταση  κουφώματος αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 
  24mm, με διπλό θερμομονωτικό υαλοπίνακα με ενδιάμεσο κενό 16 mm,  εξωτερικό ενεργειακό  υαλοπί-



  νακα πάχους 5 mm με εσωτερική επίστρωση χαμηλής   εκπομπής – (Low-e) και εσωτερικό υαλοπίνακα 
  laminated 3+3 mm με ενδιάμεση μεμβράνη PVB. 
  Ο επιτυγχανόμενος πιστοποιημένος συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος (πλαίσιο και 
  υαλοπίνακας), δεν θα υπερβαίνει το Uw≤2,2W/m²°K. 
  Η κατασκευή και τοποθέτηση θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας και τις αντίστοιχες 
  ΕΤΕΠ. 
  Τα συστήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σε θέματα αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας, και 
  αντοχής στην ανεμοπίεση από επίσημα εργαστήρια και θα φέρουν σήμα CE. Ο κατασκευαστής θα 
  παρέχει γραπτή εγγύηση, τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας, στην διάρκεια της οποίας θα είναι υποχρε-
  ωμένος να προβεί σε πλήρη αντικατάσταση του υαλοπίνακα, σε περίπτωση εμφάνισης υδρατμών. 
  Οι διατομές  αλουμινίου  που  θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή   
  "πούδρας"  με  πολυεστερικά  χρώματα  αποχρώσεων  εκλογής της επιβλέψεως. Η επιφανειακή επεξε-
  ργασία των επιλέξιμων προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά QUALICOAT. 
 
  Στην   τιμή   περιλαμβάνονται   επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση: 
  -του περιμετρικού μηχανισμού ασφάλισης του κουφώματος, 
  -του μηχανισμού ανάκλισης 
  -της  μεμβράνης στεγάνωσης, 
  -της  μεμβράνης φράγματος υδρατμών, 
  -της  γωνίας αλουμινίου και όλων των υλικών και μικροϋλικών, συμπεριλαμβανομένων  των πάσης 
  φύσεως παρεμβυσμάτων (απαγορεύεται η χρήση φούσκας, αφρώδους φούσκας ή σιλικόνης), 
  -των μηχανισμών και εξαρτημάτων ανοίγματος των κουφωμάτων (πόμολα,κλπ), 
  -του σκελετού κάσσας πλαισίου (ψευτόκασσα), ο οποίος θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισμένη 
  λαμαρίνα πάχους 2,0 mm και διατομής ορθογωνικής ή Π, 
  -των αρμοκάλυπτρων. 
   
  Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια), η σφρά-
  γιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη περά-
  τωση των εργασιών (π.χ. αποξήλωση μαρμαροποδιών). 
  
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
  ΕΥΡΩ Διακόσια σαράντα τρία και σαράντα δύο λεπτά 
                 243,42 €  

 
 

Α.Τ. 40 :  Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα (ΝΑΟΙΚ 78.21) 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

  Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
  κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας (υλικά και εργασία). 
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
  α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό 
  άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους (πριτσίνια) στην υπά ρχουσα υποδομή. 
  β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιά από ράβδο αλουμινίου ή μπρού-
  ντζου. 
  γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων. 
   
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
  ΕΥΡΩ Πενήντα έξι 
                 56,00 €  
 
 
Α.Τ. 41 :  Κινητές σήτες αερισμού  (ΟΙΚ ΝΕΤ65.25) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 
 
  Κινητές σήτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδουεντό-
  μων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σήτα, σκελετός 
  (οδηγοί, κουτί ρολού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης  και τοποθέτησης. 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

 
  ΕΥΡΩ Σαράντα πέντε ευρώ 
                      45,00€ 



Α.Τ. 42 :  Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα  (ΟΙΚ ΝΕΤ 56.23) 
   
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 
  Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη 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, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.  

 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  
 
  ΕΥΡΩ Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
                                    225,00€ 
 
  
Α.Τ. 43 :  Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ  ΝΕΤ 56.24) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 
  Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 
  συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με 
  τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με 
  ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την  ΕΤΕΠ 03-09-
  01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο 

επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με 
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min 
πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με 
στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής 
περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμισμένων.  

 
  Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,  
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
 
  ΕΥΡΩ Εκατόν ογδόντα ευρώ 
                                    180,00€ 
 
 
Α.Τ. 44 :  Αποκατάσταση εισροών υδάτων εκ της κεραμοσκεπής (ΝΑΟΙΚ Κ\22.67) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 
 
  Αποκατάσταση εισροών υδάτων εκ της κεραμοσκεπής. Περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των επικερα-
  μώσεων σε επιφάνεια έως 30m2, μετά προσοχής και η πλήρης αποκατάσταση της υπάρχουσας βλάβης. 



  Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικα που θα απαιτηθούν (π.χ. δια-
  πνέουσα μεμβράνη, ξυλεία, κεραμίδια, κ.λ.π.), καθώς και οι εργα σίες για την πλήρη επαναφορά στην 
  πρότερα κατάσταση. 
 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Οκτακόσια πενήντα ευρώ  
                                    850,00€ 
 
 
Α.Τ. 45 :  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (OIK NET 73.16) 

 
  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.  
  
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
   
  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  (OIK NET 73.16.02) 
 
     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 

 
         ΕΥΡΩ Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
                      13,50 € 
 
 
Α.Τ. 46 :  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα  (OIK NET 73.26) 

 
  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
  03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την 
  απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος  των 350 kg τσιμέντου και 
  0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα  πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με 
  πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, 
  με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  
    
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι 
  φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφάνειας καθώς και η 
  διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, 
  ρευματοδοτών κλπ,  
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων  (OIK NET  73.26.01) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

 
  ΕΥΡΩ Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 33,50 € 
 
 
Α.Τ. 47 :  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια  (OIK NET 73.33) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 
  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητι-
  κότητας 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 κερα-
  μικά 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 ειδικό 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. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
   
  Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ 73.33.01) 

 
  ΕΥΡΩ Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά  
                                 31,50 €   
 
 
Α.Τ. 48 :  Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια  (ΟΙΚ ΝΕΤ 73.35) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 
  Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα  ή 
  έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεωμένα 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)  

 
  ΕΥΡΩ Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
                4,50 €  
 
 
Α.Τ. 49 :  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο 
  στρώσεις (ΟΙΚ ΝΕΤ 73.37) 

 
  Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση τσιμεντοκο-
  νιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 
  m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 
  kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο.  
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm  (ΟΙΚ ΝΕΤ 73.37.01) 
 
                 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 

 
  ΕΥΡΩ Δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά  
                    14,60 €   
 
 
Α.Τ. 50 :  Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων /μετώ-
  πων) ΝΑΟΙΚ 75.41.01 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100% 
 
  Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την μελέτη 
  και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
  Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά  λειότρι-
  ψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η  εργασία κοπής των 
  πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
  Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότη-
  τος (extra). 
 
  Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm. (βατήρων/μετώπων). 
 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πρόσθιας ακμής βατήρων. 
 
  ΕΥΡΩ Τριάντα Εννέα  
                    39,00 €   
 
 



Α.Τ. 51 :  Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων  (ΟΙΚ ΝΕΤ 73.76) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 
  Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων σε 
  υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται  ακριβώς στις διαστά-
  σεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και 
  μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 
  ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
                      5,60 € 

 
 

Α.Τ. 52 :  Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC (ΟΙΚ ΝΕΤ73.78) 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 
  Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων 125x30 mm ή 200x30mm μετά 
  του απαιτουμένου μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού που στερεώνεται στον τοίχο με κατάλληλα 
  μπουλόνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέ-
  ωσης, ευθυγράμμισης. 
 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 
  ΕΥΡΩ Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  
                 33,50 €  
  
 
Α.Τ. 53 :  Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC (ΟΙΚ ΝΕΤ 73.79) 

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

  
  ΕΥΡΩ Είκοσι οχτώ ευρώ  
                  28,00 €  
 
 
Α.Τ. 54 :  Επίστρωση δαπέδου ειδικής χρήσης, οικολογικό με φυσικές πρώτες ύλες πάχους 2,5mm και 
  περιθώρια (ΝΑΟΙΚ Ω\73.96) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100% 
 
  Δάπεδο ειδικής επαγγελματικής χρήσης, πάχους 2,5mm, οικολογικό, με φυσικές πρώτες ύλες, ανθεκτικό 
  σε μηχανικές καταπονήσεις (τριβή, κρούση κλπ), με αντιμικροβιακες ιδιότητες, βραδυφλεγές με αποφυγή 
  εκπομπής επιζήμιων τοξικών καπνών. Ηχοαπορροφητικό, ελαστικό για ελαχιστοποίηση τραυματισμών 
  από πτώση, εύκολα καθοριζόμενο. Κατά iso 9001. 
  Θα κατασκευαστούν τα περιθώρια του δαπέδου με το ίδιο υλικό μονοκόμματα, για την αποφυγή αρμών, 
  με τοποθέτηση διαμορφωτή στη βάση και καπελάκι στο τελείωμα. 
  Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση της επιφάνειας (πλήρης καθαρισμός από σαθρά τμήματα, 
  δημιουργία αδρότητας για την ιδανική διείσδυση της πρώτης στρώσης του ασταριού στρώση ασταριού, 
  εφαρμογή κατάλληλου ισοπεδωτικού στόκου για λείανση του υποστρώμα τος, επιμελής καθαρισμός της 
  επιφάνειας. 
  Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη  εφαρμογή των 
  ως άνω εργασιών, (δάπεδο-σοβατεπί). 
  Σχέδια και χρώματα με εντολές της Υπηρεσίας. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  ΕΥΡΩ Τριάντα ένα και σαράντα επτά λεπτά 
                  31,47 €  



Α.Τ. 55 :  Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών τοίχων  (ΝΑΟΙΚ ΝΕΤ 73.99.1) 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7399  
 
  Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών τοίχων μετά των υλικών στερεώσεως 1 m προσθίας ακμής 
 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
                       4,50 € 
 
 
Α.Τ. 56 :  Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο (ΟΙΚ ΝΕΤ 74.23) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416 
 
  Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργαλεία χειρός, για 
  την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 

 
  ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
                 5,60 €   
 
 
Α.Τ. 57 :  Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΝΑΟΙΚ 78.05.05) 
  
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 
   
  Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την 
  επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην 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 ΟΙΚ ΝΕΤ 78.05.01.εως ΟΙΚ ΝΕΤ 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του 
  άρθρου ΟΙΚ ΝΕΤ 78.05.13. 
 
  Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
   
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
  ΕΥΡΩ Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 
                 16,80 €   
 
 
Α.Τ. 58 :  Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ 78.05.04) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100% 
 
  Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την 
  επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην 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 ΟΙΚ ΝΕΤ 78.05.01.εως ΟΙΚ ΝΕΤ 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του 
  άρθρου ΟΙΚ ΝΕΤ 78.05.13. 
   
  Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
   
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  ΕΥΡΩ Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
                 15,50 €   



Α.Τ. 59 :  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΝΑΟΙΚ 61.31) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100% 
 
  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 στερέωσης. 
 
  Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
 
  ΕΥΡΩ Δύο και ογδόντα λεπτά 
                 2,80 €   

 
 
Α.Τ. 60 :  Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg. (ΝΑΟΙΚ 79.55) 

 
  Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00% 
 
  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 αντι-
  στοιχούν 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 ενσωματωμένα 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. 
  (γ) Η χρήση όλων των ενσωματωμένων 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. 
  Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, 
  πυκνότητας 80 kg/m³, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής,  
  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων''. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας. 
 
  ΕΥΡΩ Δέκα Τέσσερα 
                 14,00 €   
 
 
Α.Τ. 61 :  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚΝΕΤ 71.31)   

 
  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) 

 
  ΕΥΡΩ Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 
                       11,20 € 
 
 
Α.Τ. 62 :  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
  τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.10) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  



  Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περι-
  σσότερες 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). 

 
  ΕΥΡΩ Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 
                      3,90 € 
 
 
Α.Τ. 63 :  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.15) 

 
  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 μικρο-
  μοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  ΕΥΡΩ Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
                      1,70 € 
 
 
Α.Τ. 64 :  Επισκευή ρηγματωμένου επιχρίσματος (ΝΑΟΙΚ Μ\77.17)  
   
  Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ7125 
 
  Επισκευή ρηγματωμένου επιχρίσματος εις οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, περιλαμβανομένων 
  όλων των υλικών και των εργασιών έτσι ώστε να παραδοθεί άριστα διαμορφωμένη και χρωματισμένη 
  επιφάνεια. Η επισκευή θα γίνει με χρήση ινοπλισμένου ελαστικού επιχρίσματος και θα ακολουθήσει την 
  κάτωθι σειρά εργασιών: 
  α) επιμελής καθαρισμός της επιφανείας με συρματόβουρτσα από σαθρούς σοβάδες και σκόνες, 
  β) τοπική επισκευή των ρηγματώσεων με ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών (σύμφωνα 
  με EN 1504-3) πάχους 40 mm, 
  γ) αστάρωμα επιφάνειας με αστάρι υψηλής διείσδυσης, 
  δ) εφαρμογή πρώτης στρώσης ινοπλισμένου επιχρίσματος (ΕΝ 13499) 3,5-4 Kgr/m2, 
  ε) εμβάπτιση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος (160g/m2)  με επικάλυψη 10cm, 
  στ) εφαρμογή δεύτερης στρώσης ινοπλισμένου επιχρίσματος (ΕΝ 13499) 3,5-4 Kgr/m2, 
  ζ) αστάρωμα με έγχρωμο ακρυλικό αστάρι, 
  η) εφαρμογή οργανικού ακρυλικού επιχρίσματος χρωματισμένου σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (2,5- 
  3Kgr/m2). 
 
  Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και οι διάφορες εργασίες τριψίματος, ψιλοστοκαρισμά-
  των και μόρφωσης λείων επιφανειών, καθώς και η πιθανή χρήση ικριωμάτων. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).. 
 
  ΕΥΡΩ Είκοσι τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά  
                      24,85 € 
 
 
Α.Τ. 65 :  Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. (ΟΙΚΝΕΤ 
  77.30) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
  Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευευμα 
  ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρι-
  σμάτων". 
 



  Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση 
  (υλικά και εργασία) 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
  ΕΥΡΩ Δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
                     2,25 € 
 
 
Α.Τ. 66 :  Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού 
  η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης (ΝΑΟΙΚ 
  Α\77.20.01)  
  
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100% 
 
  Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την 
  μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
  
  Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυ-
  λικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα 
  αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου 
  (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη (ΜΙΟ) ή με βάση 
  αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά. 
   
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
  ΕΥΡΩ Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 
                     2,20 € 
 
 
Α.Τ. 67 :   Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρε-
  νιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.80.02) 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
  στυρενιοακρυλικής 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. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
  βάσεως (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.80.02) 

 
  ΕΥΡΩ Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 
                     10,10 € 
 
 
Α.Τ. 68 :  Ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ή εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, με γραφιτούχα 
  διογκωμένη  πολυστερίνη (EPS80) πάχους 5εκ και τελική επιφάνεια από ακρυλικό έγχρωμο 
  επίχρισμα (ΝΑΟΙΚ Ω\78.10.04) 
   
  Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

 
  Ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ή εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, με διογκωμένη πολυστε-
  ρίνη (EPS80) και οργανικά έτοιμα επιχρίσματα, αποτελούμενο από: 
  α. Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, (με συντελεστή θερμικής αγωγι-
  μότητας κατά μέγιστο λ=0,032 W/mK ), με σήμανση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμο-
  μόνωσης και εγκεκριμένες σύμφωνα με την ETAG004 και το πρότυπο ΕΝ13163, πάχους 5 cm βάσει της 
  μελέτης, εφαρμοσμένες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιές και λίπη 
  τοποθετημένες σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή) και εφα ρμοσμένες στα δομικά στοιχεία με κονίαμα 
  υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για ανόργανα υποστρώματα, σύμφωνα με τις προδια-
  γραφές του συστήματος. Θα έχει προηγηθεί αστάρωμα με χαλαζιακό αστάρι. 



 
  β. Ινοπλισμένος τσιμεντοειδής έτοιμος προς χρήση σοβάς σε μορφή πάστας, με πιστοποίηση CE  σύ-
  μφωνα με το πρότυπο EN 13499, υψηλής ελαστικότητας, με υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις 
  που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος , 
  ο οποίος απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών και εντός του 
  οποίου, όσο είναι ακόμα υγρός, εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, 
  με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), με επικάλυψη 10εκ στο σημείο συνάντησης 
  των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Θα ακολουθήσει δεύτερη στρώση σοβά 
  για την πλήρη κάλυψη του υαλοπλέγματος. 
 
  γ. Αφού προηγηθεί κατάλληλο έγχρωμο αστάρι, θα επακολουθήσει τελική επικάλυψη με οργανικό έτοιμο 
  προς χρήση σοβά ακρυλικής βάσης, με ενσωματωμένη προστασία ενάντια στα άλγη και τους μύκητες, 
  χρωματισμένο στην μάζα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι 
  ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε μικροοργανισμούς, 
  υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας και υδροφοβίας. 
 

  Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Το όλο σύστημα 
  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ (βάσει ETAG004). 
  Ο ελάχιστος συνολικός επιτυγχανόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι το μέγιστο 0,40 
  W/m2K. 
  Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση γωνιών, γωνιοκράνων και η διαμόρφωση σκοτιών, ακμών, ειδικών 
  επιφανειών, καθώς και η δαπάνη ικριωμάτων. 
  Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά  επι τόπου του έργου, ο απαραίτητος εξοπλισμός 
  για εργασία πλήρους εφαρμογής, σύμφωνα οδηγίες του κατασκευαστή και τις εντολές της υπηρεσίας. 
  
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επενδυμένης επιφάνειας (m2).  
   
  ΕΥΡΩ Τριάντα τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά 
   34,72 € 
 
 
Α.Τ. 69 :  Ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ή εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, με γραφιτούχα 
  διογκωμένη  πολυστερίνη (EPS200) πάχους 5εκ και τελική επιφάνεια από ακρυλικό έγχρωμο 
  επίχρισμα (ΝΑΟΙΚ Ω\78.10.04) 
   
  Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

 
  Ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής ή εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, με διογκωμένη  
  πολυστερίνη (EPS200) και οργανικά έτοιμα επιχρίσματα, αποτελούμενο από: 
  α. Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, (με συντελεστή θερμικής αγωγι-
  μότητας κατά μέγιστο λ=0,032 W/mK ), με σήμανση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμο-
  μόνωσης και εγκεκριμένες σύμφωνα με την ETAG004 και το πρότυπο ΕΝ13163, πάχους 5 cm βάσει της 
  μελέτης, εφαρμοσμένες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιές και λίπη 
  τοποθετημένες σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή) και εφαρμοσμένες στα δομικά στοιχεία με κονίαμα 
  υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για ανόργανα υποστρώματα, σύμφωνα με τις προδια-
  γραφές του συστήματος. Θα έχει προηγηθεί αστάρωμα με χαλαζιακό αστάρι. 
 
  β. Ινοπλισμένος τσιμεντοειδής έτοιμος προς χρήση σοβάς σε μορφή πάστας, με πιστοποίηση CE 
  σύμφωνα με το πρότυπο EN 13499, υψηλής ελαστικότητας, με υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπο-
  νήσεις που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του 
  συστήματος , ο οποίος απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών 
  και εντός του οποίου, όσο είναι ακόμα υγρός, εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθε-
  ρών διαστάσεων, με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm), με επικάλυψη 10εκ στο 
  σημείο συνάντησης των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Θα ακολουθήσει 
  δεύτερη στρώση υαλοπλέγματος και επιχρίσματος για την πλήρη κάλυψη του υαλοπλέγματος. 
 
  γ. Αφού προηγηθεί κατάλληλο έγχρωμο αστάρι, θα επακολουθήσει τελική επικάλυψη με οργανικό έτοιμο 
  προς χρήση σοβά ακρυλικής βάσης, με ενσωματωμένη προστασία ενάντια στα άλγη και τους μύκητες, 
  χρωματισμένο στην μάζα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι 
  ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε μικροοργανισμούς, 
  υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας και υδροφοβίας. 
 
  Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Το όλο σύστημα 
  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ (βάσει ETAG004). 
  Ο ελάχιστος συνολικός επιτυγχανόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας θα είναι το μέγιστο 0,40 
  W/m2K. 



  Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση γωνιών, γωνιοκράνων και η διαμόρφωση σκοτιών, ακμών, ειδικών επι-
  φανειών, καθώς και η δαπάνη ικριωμάτων. 
  Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά  επί τόπου του έργου, ο απαραίτητος εξοπλισμός 
  για εργασία πλήρους εφαρμογής, σύμφωνα οδηγίες του κατασκευαστή και τις εντολές της υπηρεσίας. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επενδυμένης επιφάνειας.(m2). 
   
  ΕΥΡΩ Τριάντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά 
   39,96 € 
 
 
Α.Τ. 70 :  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
  βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ Α\77.55)  
  
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755  100% 
 
  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) 
  

  ΕΥΡΩ Έξι και εβδομήντα λεπτά 
   6,70 € 
 
 
Α.Τ. 71 :  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρε-
  νιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
  ή στυρενιοακριλικής βάσεως (ΝΑΟΙΚ 77.81.01) 

  
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100% 
 
  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
  στυρενιοακρυλικής 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 ή στυρενιοακριλικής βάσεως. 
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
  
  ΕΥΡΩ Δέκα τρία και πενήντα λεπτά 
   13,50 € 
 
 
Α.Τ. 72 :  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

 βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού  (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.84) 
 

  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 απορροφητικότητάς της) και διά-
  στρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυ λικής βάσεως. Υλικά επί τόπου 
  του έργου, ικριώματα και εργασία. 
   
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.84.02) 

 
  ΕΥΡΩ Δώδεκα και σαράντα λεπτά 
             12,40 €   



 
Α.Τ.73 :  Παγκάκια κήπου (ΝΕΤ ΠΡΣ  Β10.12) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  5104 
 
  Παγκάκια κήπου με σκελετό από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα Φ 2", βαρέως τύπου,  διαμορφωμένο 
  σε κουρμπαδόρο και κάθισμα και πλάτη από τρεις δοκίδες από συνθετική ξυλεία, τυπικών διαστάσεων 
  180 x 10 x 4,5 cm, επιστρωμένες με υδατοδιαλυτό χρώμα.  
 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Εκατόν ογδόντα ευρώ 
                           180,00 € 
 
 
Α.Τ. 74 :  Μονάδα τραμπάλα - παπάκι (ΝΕΤ ΠΡΣ  Β12.3) 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  5104 
 
  Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας τραμπάλα - παπάκι τα ακόλουθα χαρακηριστικά: 
 
  Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με μεταλλικούς 
  συνδέσμους και στηρίγματα. 
  Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς 
  οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με  υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την 
  υπεριώδη ακτινοβολία. 
  Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά 
  καλύμματα από πολυαμίδιο 
  Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
  προμηθευτή του εξοπλισμού. 
  Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα.   
 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Πεντακόσια ευρώ 
                                    500,00€ 
 
 
Α.Τ. 75 :  Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος (ΝΑΠΡΣ Β11.9) 
 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100% 
  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή 
  αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με 
  τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων 
  κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
  Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού 
  στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, 
  βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως. 
   
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

  ΕΥΡΩ Διακόσια ευρώ 
                                    200,00€ 
 
 
Α.Τ. 76 :  Μονάδα σκάλα – τσουλήθρα (ΝΑΠΡΣ Β12.20) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100% 
 
  Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας σκάλας - τσουλήθρας με τα ακόλουθα χαρα-
  κτηριστικά: 
  - Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα και 
  τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα, υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις 
  - Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά 
  καλύμματα από πολυαμίδιο 
  - Σκάλα από σιδηροσωλήνες, με 8 σκαλοπάτια 0,40 x 0,11 m, ηλεκτροσυγκολλημένα, το τελευταίο των 
  οποίων, σε ύψος περίπου 1,90 m από το έδαφος, διαμορφωμένο ως πλατύσκαλο 



  - Αύλακας κυλίσεως μήκους 3,20 m, κατασκευασμένος από FIBER GLASS ή γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη 
  λαμαρίνα πάχους 1,5 mm. 
  - Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
  προμηθευτή του εξοπλισμού. 
  - Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα. 
 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

  ΕΥΡΩ Χίλια ευρώ 
                                    1.000,00€ 
 
 
Α.Τ. 77 :  Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (ΝΑΠΡΣ Β12.11) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100% 
 
  Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, με τα ακόλουθα 
  χαρακτηριστικά: 
  - Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία επιφάνεια 
  (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμμένα με υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά 
  και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
  - Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x120 mm 
  - Αλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων. 
  - Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και 
  δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους 
  κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η 
  κούνια. 
  - Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το έδαφος (θέση 
  ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους 
  απόσταση 0,70 m. 
  - Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
  προμηθευτή του εξοπλισμού. 
  - Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή με χλοοτάπητα. 
 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

  ΕΥΡΩ Επτακόσια ογδόντα 
                                    780,00€ 

  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 

 

A.T. 1 :  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel, εσωτερικού βρόγχου, 22/600/400 (ΑΤΗΕ Ε\8446.22.1) 

   

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%  

 
  Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 22/600/400, σύμφωνο με το  DIN EN 442 βαμμένο 
  με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού βρόγχου, θα φέρει 
  ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη θερμοστατική κεφαλή  
  αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων). Περιλαμβάνονται οι χάλκινες 
  σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το προηγούμενο θερμαντικό σώμα, 
  πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή 
  σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς 
  το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό. 

 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Διακόσια σαράντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά 
                                  249,52€ 
 
 
A.T. 2 :  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel, εσωτερικού βρόγχου, 22/600/700 (ΑΤΗΕ Ε\8446.22.2) 

   

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%  

 
  Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 22/600/700, σύμφωνο με το  DIN EN 442 βαμμένο 
  με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού βρόγχου, θα φέρει 
  ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη θερμοστατική κεφαλή  
  αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων). Περιλαμβάνονται οι χάλκινες 
  σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το προηγούμενο θερμαντικό σώμα, 
  πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή 
  σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς 
  το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό. 

 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Διακόσια εβδομήντα δύο και πενήντα δύο λεπτά 
                                  272,52€ 
 
 
A.T. 3 :  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel, εσωτερικού βρόγχου, 22/900/700 (ΑΤΗΕ Ε\8446.22.3) 

   

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%  

 
  Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 22/900/700, σύμφωνο με το  DIN EN 442 βαμμένο 
  με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού βρόγχου, θα φέρει 
  ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη θερμοστατική κεφαλή  
  αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων). Περιλαμβάνονται οι χάλκινες 
  σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το προηγούμενο θερμαντικό σώμα, 
  πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή 
  σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς 
  το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό. 

 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Διακόσια ενενήντα πέντε και πενήντα δύο λεπτά 
                                  295,52€ 
 
 



A.T. 4 :  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel, εσωτερικού βρόγχου, 22/900/1200 (ΑΤΗΕΕ\8446 
  .22.4) 

   

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%  

 
  Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 22/900/700, σύμφωνο με το  DIN EN 442 βαμμένο 
  με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού βρόγχου, θα φέρει 
  ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη θερμοστατική κεφαλή  
  αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων). Περιλαμβάνονται οι χάλκινες 
  σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το προηγούμενο θερμαντικό σώμα, 
  πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή 
  σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς 
  το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό. 

 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τριακόσια εβδομήντα δύο και πενήντα δύο λεπτά 
                                  372,52€ 
 
 
A.T. 5 :  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel, εσωτερικού βρόγχου, 33/900/900 (ΑΤΗΕ Ε\8446.22.5) 

   

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%  

 
  Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 33/900/900, σύμφωνο με το  DIN EN 442 βαμμένο 
  με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού βρόγχου, θα φέρει 
  ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη θερμοστατική κεφαλή  
  αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων). Περιλαμβάνονται οι χάλκινες 
  σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το προηγούμενο θερμαντικό σώμα, 
  πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή 
  σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς 
  το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό. 

 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τριακόσια ογδόντα τρία και σαράντα επτά λεπτά 
                                  383,47€ 
 
 
A.T. 6 :  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel, εσωτερικού βρόγχου, 33/900/1200 (ΑΤΗΕΕ\8446. 
  22.6) 

   

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%  

 
  Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο, τύπου panel,  μεγέθους 33/900/900, σύμφωνο με το  DIN EN 442 βαμμένο 
  με ηλεκτροσταική βαφή πούδρας. Θα φέρει 10ετή εγγύηση. Θα είναι εσωτερικού βρόγχου, θα φέρει 
  ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχη θερμοστατική κεφαλή  
  αντιβανδαλική (με κλειδί για την αποφυγή τροποποίησης ρυθμίσεων). Περιλαμβάνονται οι χάλκινες 
  σωληνώσεις σύνδεσής του, μέχρι και τον συλλεκτοδιανομέα ή το προηγούμενο θερμαντικό σώμα, 
  πλήρως τοποθετημένες, μαζί με τις εργασίες διάνοιξης του απαιτούμενου αύλακα σε πλινθοδομή ή 
  σκυρόδεμα και την διάνοιξη των οπών. Δηλαδή θερμαντικό σώμα τοποθετημένο και συνδεδεμένο προς 
  το δίκτυο, μαζί με τα απαιτούμενα μικροϋλικά (τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα), πλήρως λειτουργικό. 
 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τετρακόσια πενήντα ένα και δώδεκα λεπτά 
                                  451,12€ 
 
 
A.T. 7 :  Πυροσβεστικός φωλιά επίτοιχη ανοξείδωτη (ΑΤΗΕ Ν\8204.1) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100% 
 



  Πυροσβεστική φωλιά, για απλό δίκτυο πόλεως, η οποία θα αποτελείτε από ερμάριο 
  κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα ΙΝΟΧ 430 ή ΙΝΟΧ 304, πάχους 1,0mm, 
  βαμμένο μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου χρώματος 
  κόκκινου RAL3000, με γάντζο για την κρέμαση του λάστιχου, άνοιγμα πόρτας 180° με χούφτα, 
  λάστιχο πράσινου ή κόκκινου χρώματος ποτίσματος, μήκους 15m, διαμέτρου ½'', με αυλό 
  πλαστικό ή ορειχάλκινο ρυθμιζόμενης εκτόξευσης ½'', δεμένο με διάτρητο σφικτήρα επί του 
  λάστιχου.  
  Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
  Περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την κοντινότερη 
  παροχή. 

 

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Εκατόν ογδόντα δύο και εξήντα δύο λεπτά 
                                     182,62€ 
 
 
A.T. 8 :  Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης πλήρης 2 ζωνών (ΑΤΗΕ Κ\8206.6) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100% 

 

  Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς πλήρης, 2 (2) ζωνών, με εξόδους για 
  σειρήνες, relay alarm, έξοδο για τηλέφωνητή με ανεξάρτητο relay για κάθε έξοδο και κλειδοδιακόπτη 
  ακύρωσης, κατάλληλος για τοποθέτηση σε σύστημα πυρανίχνευσης, πλήρως τοποθετημένο συμπερι-
  λαμβανομένης της πλακέτας για τη λειτουργία των πυρανιχνευτών, μπαταρία 12V/7Ah (αυτονομία 
  36 ωρών), δηλαδή προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου όλα τα υλικά 
  και μικροϋλικά και τα καλώδια σύνδεσης αυτού, έτοιμος για λειτουργία. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνονται 
  και οι εργασίες αποκατάστασης τυχόν καθαιρέσεων. Όλες οι ενδείξεις και οι λειτουργίες του πίνακα θα 
  είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα σειράς ΕΝ 54, βάσει του οποίου θα έχει πιστοποιηθεί από 
  επίσημο φορέα. 

 

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Εκατόν εβδομήντα έξι και επτά λεπτά 
                                     176,07€ 
 
 
A.T. 9 :  Αυτόνομη σειρήνα πυρανίχνευσης με φάρο (ΑΤΗΕ Κ\8208) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100% 

 

  Αυτόνομη σειρήνα πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου πλήρης, με μπουτόν, ενσωματωμένο φάρο με led 
  υψηλής φωτεινότητας και μπαταρία, κατάλληλη για τοποθέτηση σε σύστημα πυρανίχνευσης, πλήρως 
  τοποθετημένη, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου,  αυτής και 
  όλα τα υλικά και μικροϋλικά αυτής (και το καλώδιο σύνδεσης μέχρι το πίνακα), έτοιμη για λειτουργία. 
 

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Σαράντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                     45,84€ 
 
 
A.T. 10 :  Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led, στεγανό, αυτοελεγχόμενο (ΑΤΗΕ Κ\8209.1) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100% 

 

  Φωτ απόδοση 125/250 Lm σε 220v/διακοπή αντίστοιχα. Θα φέρει συσσωρευτή νικελίου - καδμίου, 
  στεγανό, τάσης 4,8 V χωρητικότητας 3ΑΗ για λειτουργία τουλάχιστον 180 λεπτών με αυτόματη διάταξη 
  φόρτισης και προστασία από υπερφόρτιση ή αποφόρτιση. Θα έχει κέλυφος από πλαστική ύλη, διαφανές 
  κάλυμμα από POLYCARBONATE, αυτοσβενόμενο με επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ" ή βέλος. Θα φέρει  
  μικροελεγκτή που θα πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο μπαταρίας, λάμπας, διάρκειας. Οι ανωτέρω 
  έλεγχοι θα γίνονται και χειροκίνητα, ενώ η κατάσταση που βρίσκεται το φωτιστικό θα αποτυπώνεται σε 
  τρία led. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-22 και θα έχει 



  εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη. Δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρουλικών, προσκόμιση και εγκατάσταση 
  για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται και η ηλεκτρολογική σύνδεσή του 
  (καλώδια, σωλήνες, εκσκαφές) μέχρι και το πλησιέστερο σημείο ρευματοληψίας. 

 

   Yλικά 

  α. Φωτιστικό σώμα led, στεγανό, πλήρες 

    όπως περιγράφεται παραπάνω 

  Τ.Ε.                  τεμ    1,0x              70,00 =         70,00 

  β. Μικροϋλικά 0,2 του α                  0,2 x                70 =         14,00 

  Εργασία 

            Τεχν (003)             h     1,5x             19,87 =         29,81 

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

                                                      Άθροισμα            113,81 

   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Εκατόν δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 
                                     113,81€ 
 
 
A.T. 11 :  Αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης κουζίνας 9lt (ΑΤΗΕ Ν\8200.2) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: 

   

  Αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης κουζίνας, F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL, πλήρες σύμφωνα με 
  NFPA17A.Το δίκτυο θα κατασκευαστεί με χαλκοσωλήνα Φ15 και 6 ακροφύσια. Τα χαρακτηριστικά της 
  εγκατάστασης θα έχουν ως κάτωθι: 
  -Φιάλη: Χωρητικότητας 9lt με εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία, CE approved 
  -Βάση φιάλης: Σιδηροκατασκευή βαρέως τύπου 
  -Κατασβ. Υλικό: Wet Chemical, πιστοποιημένο και αποδεκτό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για 
  φωτιές κλάσης F. 
  -Βαλβίδα: Ειδικού τύπου, CE approved, για συστήματα πυρόσβεσης έμμεσης κατάσβεσης χαμηλής 
  πίεσης. Θα διαθέτει πιεζοστάτη (pressure switch) και μανόμετρο. 
  -Πιστοποιημένο (UL/FM) καλώδιο γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας ενεργοποίησης 138°C, 180°C ή 
  250°C. 
  -Ακροφύσια: Ειδικού τύπου για εκτόξευση υλικού Wet Chemical.  
  -Χειροκίνηση : Θα διαθέτει βαλβίδα τέρματος γραμμής, με μανόμετρο και κομβίο χειροκίνητης  
  ενεργοποίησης. Θα διαθέτει επίσης αντεπίστροφη βαλβίδα στο μανόμετρο που θα χρησιμοποιείται και για 
  την πλήρωση της γραμμής των κεφαλών Sprinkler με πίεση(14 bar). 
  -Πίνακας Πυρανίχνευσης μιας (1) ζώνης που θα φέρει μπαταρία αυτονομίας, φαροσειρήνα, κομβίο 
  χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος, εργοστασιακά ρυθμισμένης (40sec) χρονοκαθυστέρηση 
  ενεργοποίησης πυροκροτητή, κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης, καλώδιο παροχής τροφοδοσίας, πλαστική 
  κλέμα για εξωτερική σύνδεση του πυροκροτητή, καλώδιο για εξωτερική σύνδεση του καλωδίου  
  ανίχνευσης θερμότητας. 
  Περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία (αναφερόμενα ή μη) για την πλήρη εγκατάσταση και θέση σε 
  λειτουργία. 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Χίλια εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                     1.146,84€ 
 
 
A.T. 12 :  Πυροσβεστήρας οροφής CO2, 12 Kgr (ΑΤΗΕ Ν\8200.1) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100% 
 
  Πυροσβεστήρας οροφής, διοξειδίου του άνθρακος γόμωσης 12kg, αυτόματος, πλήρης, με το αντίστοιχο 
  στήριγμα αναρτήσεως του στην οροφή, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
  στήριξη. 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Διακόσια εξήντα και τριάντα επτά λεπτά 
                                     260,37€ 



A.T. 13 :  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg (ΑΤΗΕ 8201.1.2) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100% 

 

  Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 
  αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
  στήριξη 

 

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Είκοσι τρία και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                     23,84€ 

 

 
A.T. 14 :  Οπτικός ανιχνευτής καπνού και θερμικού ορίου (ΑΤΗΕ Κ\8207.20) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 

 

  Οπτικός ανιχνευτής καπνού και θερμικού ορίου, ο οποίος θα είναι εγκεκριμένος κατά EN 54-5 &  54-7. 
  Θα αποτελείται από τη βάση και τον ανιχνευτή ευαισθησίας 0.120dB/m και 58-62°. Θα διαθέτει και led 
  έλεγχου-ενεργοποίησης. 
  Θα είναι πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για λειτουργία, περιλαμβανομένης της ηλεκτρολογικής 
  καλωδίωσης (σωληνώσεις, καλώδια, εργασία), μέχρι και τον προηγούμενο ανιχνευτή ή τον πίνακα 
  πυρανίχνευσης. 
  Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι: 
  "Τροφοδοσία 18 - 30 Vdc 
  "Θερμοκρασία λειτουργίας -10  έως +60 C. 
  "Κλάση Α2R 
  "Επιτρεπόμενη υγρασία λειτουργίας 95%. 

 

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Εκατόν εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά 
                                     109,48€ 

 

 

A.T. 15 :  Ανιχνευτής κίνησης οροφής τεχνολογίας μικροκυμμάτων (ΑΤΗΕ Ε\8210.1.10) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100% 

 
  Ανιχνευτής κίνησης οροφής τεχνολογίας μικροκυμμάτων για έλεγχο κυκλώματος φωτισμού,IP44.Θα έχει 
  δυνατότητα ανίχνευσης  σε γωνία 360 μοιρών μέσα στο χώρο τοποθέτησής του και σε απόσταση 8m. Θα 
  έχει δυνατότητα ρύθμισης Lux, χρόνου και ευαισθησίας. Ο χρόνος θα ανανεώνεται συνεχώς εφόσον 
  υπάρχει κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου λαμπτήρων ισχύος 1000VA. Ήτοι 
  ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας 
  για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Τριάντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 
                                     34,69€ 

 

 

A.T. 16 :  Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων (ΑΤΗΕ Ε\8210.1.11) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100% 

 
  Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων, με ρυθμιζόμενη κεφαλή, για έλεγχο κυκλώματος 
  φωτισμού,IP55.Θα έχει δυνατότητα ανίχνευσης  σε γωνία 270 μοιρών στο χώρο τοποθέτησής του και σε 
  απόσταση 20m. Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης Lux, χρόνου (απο 5'' έως 60') και ευαισθησίας. Θα έχει 
  δυνατότητα ελέγχου λαμπτήρων led ισχύος 500W. Ήτοι ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος μετά των 



  υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική  
  λειτουργία. 

   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Ενενήντα έξι και ένα λεπτό 
                                     96,01€ 

 

 
A.T. 17 :  Ανιχνευτής κίνησης για φωτισμό WC (ΑΤΗΕ Ε\8210.1.12) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100% 

 
  Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος για έλεγχο κυκλώματος φωτισμού,IP44.Θα έχει δυνατότητα ανίχνευσης  σε 
  γωνία 270 μοιρών στο χώρο τοποθέτησής του και σε απόσταση 15m. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα 
  υλικά (καλώδια, σωλήνες κτλ) και η εργασία ώστε να συνδεθεί με το υπάρχον κύκλωμα φωτισμού καθώς 
  και η κατάργηση των παλαιών διακοπτών.  Ήτοι ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών 
  και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Εβδομήντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 
                                     74,69€ 

 

 
A.T. 18 :  Νεροχύτης χαλύβδινος επαγγελματικός με δύο γούρνες, ανοξείδωτος, διαστάσεων περίπου 
  140Χ70 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης (ΑΤΗΕ Α\8311) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%  

  
  Νεροχύτης  χαλύβδινος επαγγελματικός, με δύο γούρνες, ανοξείδωτος, διαστάσεων περίπου 140Χ70 cm 
  και καθαρών διαστάσεων γούρνας 50Χ50 cm και βάθους 30 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
  πλήρης. Στη μία πλευρά του θα γίνεται μείωση του πλάτους και θα φέρει αφαιρούμενο ανοξείδωτο 
  καλάθι. Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα, σωλήνας υπεχειλίσεως  τα στηρίγματα, ο μίκτης θερμού - 
  ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins και  το  σιφώνι  από  πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστά-
  σεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων 
  των συνδέσεων (υλικά και εργασία) με το δίκτυο θερμο-ψυχρού ύδατος, μέχρι τους συλλέκτες. 

 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Επτακόσια τριάντα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                  730,84€ 

 

 
A.T. 19 :  Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 12000 Btu/h 
   (ΑΤΗΕ Γ\8534.2) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%  
   
  Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου, inverter, ενεργειακής κλάσης A+++, αποτελούμενο από  
  εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης 
  συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία στερέωσης 
  εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) , την ηλεκτρική 
  εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου μέχρι τον Η.Π. και την 
  ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
  πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον 
  Α++ σε ψύξη και θέρμανση. 
 
  (1 τεμ) 

  
  Κ\8534.  3  Ψυκτικής Ικανότητας   12000 Btu/h 

 



  ΕΥΡΩ Οκτακόσια εξήντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                  861,84€ 

 

 
A.T. 20 :  Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου, τοίχου inverter ψυκτικής ισχύος 24000 Btu/h 
   (ΑΤΗΕ Γ\8534.4) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%  
 
  Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου, inverter, ενεργειακής κλάσης A+++, αποτελούμενο από  
  εσωτερικό και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης με διακόπτη ρυθμιζόμενο, λεκάνη συγκέντρωσης 
  συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό στοιχείο, φίλτρα αέρα, τηλεχειριστήριο, μαζί με την εργασία στερέωσης 
  εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου, τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση) , την ηλεκτρική 
  εγκατάσταση ισχύος και αυτοματισμού συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου μέχρι τον Η.Π. και την 
  ασφάλεια, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
  πλήρους εγκατάστασης γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον 
  Α++ σε ψύξη και θέρμανση. 
 
  (1 τεμ) 
    
  Κ\8534.  3  Ψυκτικής Ικανότητας   24000 Btu/h 

 
  ΕΥΡΩ Χίλια ογδόντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                  1.081,84€ 

 

 
A.T. 21 :  Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης 23.000Kcal/h, πλήρες 
   (ΑΤΗΕ Ν\8693.30) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%  
 
  Εγκατάσταση  λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα συμπύκνωσης πλήρες, με δυνατότητα παραγωγής 
  ζεστού νερού χρήσης χωρίς πρόσθετες διατάξεις. Θα περιλαμβάνει (δύναται να χρησιμοποιηθεί  
  προσυγκροτημένη μονάδα):  
  1)Λέβητα χυτοσιδηρό συμπύκνωσης 23.000kcαl/h περίπου, τριών διαδρομών καυσαερίων, με πιεστικό 
  καυστήρα πολυβάθμιο και ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη. Θα είναι πιστοποιημένος βάση της 
  Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/42 ΕC, στην ενεργειακή κλάση Α.   
  2)Ενσωματωμένη μονάδα αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αισθητηρίων, 
  πλήρως συνδεδεμένη. Θα ρυθμίζει αυτόματα την λειτουργία του νερού προσαγωγής. 
  3)Ενσωματωμένη διάταξη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. 
  4)Κυκλοφορητή τεχνολογίας inverter, ενεργειακής απόδοσης ΕΕΙ<=0,23. 
  5)Κλειστό δοχείο διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας. 
  6)Λοιπά υλικά και μικροϋλικά όπως μανόμετρα, θερμόμετρα, υδροστάτες, δείκτες στάθμης νερού και 
  πετρελαίου, αυτόματους πλήρωσης, βαλβίδες ασφαλείας, φίλτρο πετρελαίου και νερού, βάνες διακοπής 
  εκατέρωθεν όλων των οργάνων, ανόδιο. 
  7)Σωλήνες και συλλέκτες προσαγωγής-επιστροφής, καθώς και όλες οι σωληνώσεις του λεβητοστασίου 
  μέχρι και τις κεντρικές στήλες του κτιρίου ή την έξοδο από τον χώρο του λεβητοστασίου. Όλες οι σωλη-
  νώσεις και τα ειδικά τεμάχια, νοούνται πλήρως μονωμένα με armaflex. 
  8)Λοιπές σωληνώσεις σύνδεσης με δεξαμενή πετρελαίου, δίκτυα νερού και σύνδεση συμπυκνωμάτων με 
  την αποχέτευση. 
  9)Τον καπναγωγό συνδέσεως μέχρι τη καπνοδόχο. 
  10)Τον πίνακα ελέγχου, τον ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως και την ηλεκτρική  εγκατάσταση  κινήσεως  του  
  λεβητοστασίου. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση θερμοστάτη μέχρι και το γραφείο της διεύθυνσης, 
  πλήρης με την καλωδίωσή του. 
  11)Τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών. 
  12)Καπνοδόχο PP μονού τοιχώματος ικανών διαστάσεων. 
  13)Δεξαμενή πλαστική πετρελαίου ορθογωνική, χωριτηκότητας 1000 lt. Το πλάτος της δεξαμενής θα 
  πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει το πέρασμά της προς το χώρο του λεβητοστασίου. Δύναται, σε 
  περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές άνοιγμα, να υποκαταστασθεί από μικρότερες δεξαμενές με ίδιο 
  συνολικό όγκο. 
  Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και  βοηθητικών υλικών 
  με τα απαιτούμενα λοιπά μικροϋλικά (σύμφωνα και με σχέδιο και προδιαγραφές), ρύθμιση  και παράδοση  
  της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης θα είναι 
  μονωμένα. 
  Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και οι κατασκευαστές τους θα είναι πιστο-



  ποιημένοι κατά ISO9001.  
 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι και δέκα έξι λεπτά 
                                  3.336,16€ 

 

 
A.T. 22 :  Καθαίρεση πλήρης, η/μ εγκαταστάσεων (ΑΤΗΕ Ν\8694) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%  
 
  Kαθαίρεση πλήρης, η/μ εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει: 
  1) Την θερμοϋδραυλική εγκατάσταση και λεβητοστάσιο με χυτοσιδηρό λέβητα. Δηλαδή εργασίες καθαί-
  ρεσης του αυτόνομου χυτοσιδηρού λέβητα με τον καυστήρα, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά του, την 
  ηλεκτρική  εγκατάσταση κίνησης του λεβητοστασίου, τη δεξαμενή πετρελαίου, των θερμαντικών σωμάτων 
  και των σωληνώσεων. Δηλαδή αποξήλωση μετά μεγάλης προσοχής όλων των παραπάνω υλικών και 
  μικροϋλικών, μεταφορά και αποθήκευση όλων των πιο πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα 
  απαιτούμενα μικροϋλικά, στις αποθήκες του Δήμου στην Μυτιλήνη. 
  2) Τα είδη υγιεινής και μερικώς (όπου απαιτείται) τις εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης. 
  3) Τα φωτιστικά και μερικώς (όπου απαιτείται), την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον κεντρικό πίνακα. 
  Τα υλικά θα αποξηλωθούν μετά προσοχής και θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου στην Μυτιλήνη. 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Οκτακόσια ογδόντα ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά 
                                  881,44€ 

 

 
A.T. 23 :  Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 8W (ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.11) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%  
 
  Φωτιστικό σώμα led 8W, μοντέρνου σχεδιασμού, στεγασμένων χώρων , οροφής, ψευδοροφής ή  
  αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι οβάλ ή 
  κυλινδρικό και θα φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).  
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
  - LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς. 
  - Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm. 
  - Φωτεινή ροή τουλάχιστον 700 lm. 
  - Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση καλής 
  λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. 
  - Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz. 
  - IP44 
  Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των καλωδίων μέχρι και 
  το προηγούμενο φωτιστικό ή το κυτίο διακλάδωσης. Ο εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός με  συντελεστή 
  ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. Θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώ-
  νεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα 
  και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 και 14001. 
 
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Πενήντα έξι και ενενήντα ένα λεπτά 
                                  56,91€ 
 
 
A.T. 24 :  Φωτιστικό σώμα οροφής led 36W (ΑΤΗΕ Μ\8973.Λ.12) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%  
 
  Φωτιστικό σώμα led 36W, στεγασμένων χώρων και κώδωνα, οροφής, ψευδοροφής ή αναρτημένο, 
  αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο και θα 
  φέρει κάλυμμα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA).  
  Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
  - LED chip υψηλής απόδοσης τελευταία γενιάς. 
  - Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία με απόχρωση neutral ή warm. 



  - Φωτεινή ροή τουλάχιστον 4.700 lm. 
  - Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες με απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής. Θα δίδεται εγγύηση καλής 
  λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. 
  - Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz με dimmer ή 1-10VDC driver. 
  - Εκκινητής ηλεκτρονικός με συντελεστή ισχύος >0.9 και δείκτη ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 
  - Θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led 
  chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά 
  ISO9001 και 14001. 
  Ήτοι φωτιστικό πλήρες με εργασία πλήρους εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται και το πιθανόν απαιτούμενο 
  καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή 
  του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο.    
   
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Εκατόν είκοσι οκτώ και τριάντα ένα λεπτά 
                                  128,31€ 
 
 
A.T. 25 :  Φωτιστικό σώμα  οροφής, με 5 λαμπτήρες led, για νηπιαγωγείο (ΑΤΗΕ Α\8983.5) 
  
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%  
   
  Φωτιστικό σώμα οροφής που θα ενδείκνυται για νηπιαγωγείο (η επιλογή θα γίνει από την υπηρεσία 
  μεταξύ τουλάχιστον 5 σχεδίων που θα προσκομισθούν), με 5 λαμπτήρες led 12 W (φωτεινή απόδοση ίση 
  με λαμπτήρα πυρακτωσεως 50 W περίπου). Θα αποτελείται από ράβδο στήριξης και πέντε φωτιστικά 
  σώματα, τύπου αμπαζούρ, με παιδικές παραστάσεις. Δύναται η υπηρεσία, εφόσον κριθεί αισθητικά 
  αποδεκτό, να επιλέξει φωτιστικό με τα ίδια φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά αλλά διαφορετική μορφή. Το 
  φωτιστικό  θα φέρει σχέδια και παραστάσεις. Θα είναι ειδικά φτιαγμένο για παιδιά χωρίς βλαβερές ου-
  σίες. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και 
  παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Εκατόν δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά 
                                  102,34€ 
 
 

A.T. 26 :  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΝΑΥΔΡ 5.07) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%  
 
  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφω-
  να με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
  δικτύων" 
 
  Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
  α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
  β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
  γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 
  για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
  Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
  γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 
  ΕΥΡΩ Έντεκα και τριάντα λεπτά 
                                  11,30€ 
 
 
A.T. 27 :  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m (ΝΑΟΔΟ Β01) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151 100%  
 
  Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων 
  (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, 
  Ο.Κ.Ω., κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρα-



  νιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών 
  υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
  Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
  - Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός 
  εάν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 
 
  - Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστη-
  ρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός εάν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και 
  πληρωμή αυτών 
 
  - Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 
  - Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
  σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα 
  αγωγών κλπ) 
  - Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 
  - Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων 
  εκσκαφών 
  - Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποια-
  δήποτε απόσταση 
  - Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 
  για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
  οχετού ή αγωγού 
  - Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των 
  παρειών του ορύγματος 
  - Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων 
  στην θέση του ορύγματος 
  - Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση 
  των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 
  - Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
  Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατά-
  σκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία 
  άρθρα του Τιμολογίου. 
 
  Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας 
  έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 
  μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και 
  πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
  Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη 
  των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη 
  (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες καθ' ύψος). 
 
  Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
  
  (1 m3) 
 
  ΕΥΡΩ Τέσσερα 
                                  4,00€ 
 
 
A.T. 28 :  Απορροφητήρας κουζίνας επαγγελματικός 150Χ110cm (ΑΤΗΕ Δ\8560) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%  
 
  Απορροφητήρας επαγγελματικός από inox AISI 304,διαστάσεων 150Χ110 cm, πλήρως τοποθετημένο 
  φέρει υψηλής απόδοση μοτέρ τριών ταχυτήτων (στάθμη θορύβου max 56 dB (A)), απορροφητικότητας 
  1.300 m3/h, φωτισμό με λάμπες αλογόνου 20 W, φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα τύπου μαίανδρου (φλογο-
  κρύπτες) για τη συγκράτηση του λίπους και καμινάδα διαμέτρου αεραγωγού απαγωγής 150 mm.  
  Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμή και  παράδοση σε 
  πλήρη λειτουργία.  
   
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Χίλια τετρακόσια είκοσι επτά και εβδομήντα έξι λεπτά 
                                  1.427,76€ 



A.T. 29 :  Επιλεκτικός ηλιακός θερμοσίφωνας 160 lt (ΑΤΗΕ Ε\8256.1) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: 

 
  Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής  ενέργειας 160lt μετά των επιλεκτικών  συλλεκτών και του ειδικού  υγρού, 
  κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών (πίεση δοκιμής τουλάχιστον 16atm), εφοδιασμένος με 
  όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα 
  με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά 
  και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι προμονωμένοι χαλκοσωλήνες με 
  εξωτερική επένδυση της μόνωσης και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και 
  πλήρους εγκατάστασης σε κεραμοσκεπή. 
  Το θερμοδοχείο θα είναι κατασκευασμένο από 2,5mm DPK χάλυβα με εσωτερική επισμάλτωση. Θα φέρει 
  μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 50mm (πυκνότητας τουλάχιστον 35Kgr/m3), 
  για την διατήρηση του ζεστού νερού. Ο ενναλάκτης θα είναι Cu και θα υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση 
  ισχύος τουλάχιστον 3,5Kw. Θα φέρει βαλβίδα ασφαλείας κυκλώματος και στόμια προσαγωγής και εξόδου 
  νερού.  
  Οι συλλέκτες θα έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 3,0 m2 και θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο  
  ανοδιωμένου αλουμίνιου, πρισματικό υαλοπίνακα άθραυστο πάχους  τουλάχιστον 3,5mm με σταθερό 
  συντελεστή διαστολής χαμηλής περιεκτικότητας σε σιδήρο και υψηλής διαπερατότητας, επιλεκτικούς 
  απορροφητές υψηλής απόδοσης, εξ ολοκλήρου από χαλκό. 
  Θα φέρει ισχυρή θερμική μόνωση στα πλευρά και στην πλάτη οικολογικης πολυουρεθάνης, πάχους 
  τουλάχιστον30mm (πυκνότητας τουλάχιστον 35Kgr/m3)και λάστιχο για συγκράτηση και στεγανοποίηση 
  του υαλοπίνακα. Θα συνοδεύεται από βάση κεραμοσκεπής. 
  Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατα ISO9001. Το όλο σύστημα θα φέρει εργοστασιακή 
  εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών. 
   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Χίλια εξακόσια 
                                  1.600,00€ 
 
 
A.T. 30 :  Προβολέας led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W (ΑΤΗΕ Μ\9360.4.2) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%  
 
  Προβολέας  για λαμπτήρες led 30W, φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 2000lm. Ο προβολέας αποτελείται 
  από κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής, που φέρει 
  πτερύγια ψύξεως.  
  Εμπρός καλύπτεται  με  καθαρό  γυαλί  ανθεκτικό  στις  μεταβολές  της θερμοκρασίας, που στερεώνεται  
  σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο.   
  Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με  ανοξείδωτους  κοχλίες.  Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με 
  κατάλληλο παρέμβυσμα. 
  Ο βαθμός  προστασίας  είναι IP 65 ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα φέρει πιστοποίηση 
  CE και ROHS και διάρκεια ζωής 50.000 ώρες. 
  Επίσης ο προβολέας συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίσης από αλουμίνιο, που συγκρα-
  τείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. 
  Δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα ως ανωτέρω περιγράφεται, περιλαμβα-
  νομένου του led chip, των οργάνων έναυσης (driver), καθώς και των καλωδιώσεων έως και το προ-
  ηγούμενο φωτιστικό ή τον πίνακα. 
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Ενενήντα έξι και οκτώ λεπτά 
                                  96,08€ 
 
 
A.T. 31 :  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από 
  σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm) (ΝΑΥΔΡ 12.10.02) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%  
  Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, 
  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από 
  σωλήνες PVC-U". 
 
  Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμε-
  τρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 



  διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 
  συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
  Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
  α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 
  σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
  β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 
  γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 
  συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
 
  Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 
  - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με 
  τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
  - Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
  - Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
   Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm                        
 
  Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και 
  των ειδικών τεμαχίων. 
 
  ΕΥΡΩ Τέσσερα και είκοσι λεπτά 
                                  4,20€ 
 
 
A.T. 32 :  Εξωτερική υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού (ΑΤΗΕ Ν\8158.11) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 
 
  Εξωτερική υδραυλική εγκατάσταση απροχής νερού. Το δίκτυο περιλαμβάνει την σύνδεση του νερού του 
  δικτύου από τον υδρομετρητή έως και τους συλλέκτες και το λεβητοστάσιο. 
  Περιλαμβάνει: 
  1) Δίκτυο χαλκοσωλήνων, συλλέκτες και όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως (βάνες, ρακόρ, κλπ). 
  2) Φρεάτια συνδέσεως. 
  3) Εργασίες πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως (εκσκαφές, καθαιρέσεις, στερεώσεις, κλπ). 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τριακόσια σαράντα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά 
                                     348,55€ 
 
 
A.T. 33 :  Εγκατάσταση πλήρους συστήματος υδρορροών (ΑΤΗΕ Ν\8158.13) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 
 
  Εξωτερική υδραυλική εγκατάσταση συστήματος υδρορροών. Το δίκτυο περιλαμβάνει την  κατασκευή εξω-
  τερικής εγκατάστασης συστήματος υδρορροών για την συλλογή των όμβριων υδάτων της στέγης και την 
  ελεύθερη απορροή στον περιβάλλοντα χώρο.  
  Περιλαμβάνει: 
  1) Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ125 0,5ΜΜ κυκλικής διατομής, 
  2) Κατεβασιά Φ80 0,5ΜΜ γαλβανιζέ κυκλικής διατομής, γωνίες στέγης εσωτερικές και εξωτερικές γαλβα-
  νιζέ, τάπες γαλβανιζέ, υποδοχή Φ80 (γαλβανιζέ), μούφες κατεβασιάς Φ80 γαλβανιζέ, γωνίες κατεβασιάς 
  γαλβανιζέ, ταφ γαλβανιζέ κλπ. 
  3) Εργασίες πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, πλήρης, 
  δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήματα σύνδεσης και στηρίγματα, την εργασία τοποθέτησης 
  και σύνδεσης, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία κλπ). 
   
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τριακόσια πενήντα 
                                     350,00€ 



A.T. 34 :  Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης (ΑΤΗΕ Ν\8158.12) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 
 
  Εξωτερική δίκτυο αποχέτευσης. Το δίκτυο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου, από το 
  δημοτικό δίκτυο μέχρι και τα φρεάτια του κτιρίου. 
  Περιλαμβάνει: 
  1) Δίκτυο σωλήνων PVC και όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως. 
  2) Φρεάτια. 
  3) Μηχανοσίφωνα. 
  4) Εργασίες πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως (εκσκαφές, καθαιρέσεις, στερεώσεις, κλπ). 
 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τριακόσια δέκα εννέα και είκοσι έξι λεπτά 
                                     319,26€ 
 
 
A.T. 35 :  Χαλκοσωλήνας Φ 42mm επενδεδυμένος  με μόνωση πολυουρεθάνης (ΑΤΗΕ Ε\8041.02.005) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% 
 
  Χαλκοσωλήνας Φ 42mm/1,5mm, επενδεδυμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική μεμβράνη 
  προστασίας 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. 
 
  Τιμή ανά μ (μ) 

 
  ΕΥΡΩ Είκοσι οκτώ και ενενήντα εννέα λεπτά 
                                     28,99€ 
 
 
A.T. 36 :  Συλεκτοδιανομέας δώδεκα κυκλωμάτων (ΑΤΗΕ Ν\8603.11) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%  
  Συλλεκτοδιανομέας ορειχαλκού θερμικού κυκλώματος μονοσωληνίου   συστήματος κεντρικής θερμά-
  νσεως  δώδεκα αναχωρήσεων με τους διακόπτες και τα ρακόρ  πλήρης  εγκατεστημένος  δηλαδή  
  προμήθεια  προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία πλήρως 
  μονωμένος. 
 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Εκατόν εννέα και εξήντα πέντε λεπτά 
                                  109,65€ 
 
 
A.T. 37 :  Εξωτερική υδραυλική εγκατάσταση ζεστού νερού χρήσης (ΑΤΗΕ Ν\8158.10) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 
 
  Εξωτερική υδραυλική εγκατάσταση ζεστού νερού χρήσης. Το δίκτυο περιλαμβάνει την σύνδεση του 
  ζεστού νερού χρήσης που παράγεται από τον λέβητα αλλά και τον ηλιακό (προσαγωγές ζεστού & κρύου 
  νερού), προς την κουζίνα και τα wc (έως τους συλλέκτες). 
  Περιλαμβάνει: 
  1) Δίκτυο χαλκοσωλήνων, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως. Ειδικά για το ζεστό, θα είναι 
  πλήρως μονωμένες με αφρώδες υλικό με επένδυση για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Σε 
  περίπτωση που είναι εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία, θα υπάρχει επένδυση με αλουμίνιο. 
  2) Αυτοματισμό με τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα (με κινητήρα), αισθητήρια, αντεπίστροφα και ότι άλλο 
  απαιτείται, έτσι ώστε να υποστηρίζει ως βασική τροφοδοσία τον ηλιακό θερμοσίφωνα και δευτερεύουσα 
  τον λέβητα. 
  3) Ηλεκτρολογικές συνδέσεις ισχύος και αυτοματισμού. 
  4) Εργασίες πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως. 
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Οκτακόσια εβδομήντα εννέα και πενήντα πέντε λεπτά 
                                    879,55€ 



A.T. 38 :  Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη με αυτοματισμό πλύσεως, με το σύνολο 
 των εξαρτημάτων της πλήρης (ΑΤΗΕ Α\8303) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

 
  Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη με αυτοματισμό πλύσης, με το 
  σύνολο των εξαρτημάτων της, πλήρης. Περιλαμβάνονται ο αυτοματισμός πλύσης με  
  ρυθμιζόμενο χρόνο ροής (λειτουργία και έλεγχος με πεπιεσμένο αέρα μέσω  
  ποδοκίνητου πιεστικού κομβίου). Περιλαμβάνει την σύνδεσή του 
  προς το δίκτυο νερού (έως τον συλλέκτη), την σύνδεσή του προς το δίκτυο αποχέτευσης (με φρεάτιο 
  σύνδεσης έως και το υφιστάμενο δίκτυο) και όλα τα απαραίτητα για την προσαρμογή του, το πλαστικό  
  κάθισμα  με  το  κάλλυμα  και την χαρτοθήκη (επιχρωμιωμένη με καπάκι), με τα  
  υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε  
  κανονική λειτουργία.  
   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τριακόσια τριάντα δύο και εβδομήντα εννέα  λεπτά 
                                  332,79€ 
 
 
A.T. 39 :  Εγκατάσταση παιδικής  λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το 
  σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης (ΑΤΗΕ Γ\8303) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

 

  Εγκατάσταση παιδικής λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το  
  σύνολο των εξαρτημάτων  της  πλήρης. Περιλαμβάνονται  το  δοχείο  πλύσεως πορσελάνης με διπλό 
  κουμπί για μικρή ή μεγάλη ποσότητα νερού, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού 
  διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου  εύκαμπτου χαλκοσωλήνα  χρωμέ  με  ρακόρ  χρωμέ  στα  άκρα του για 
  την προσαρμογή   του, το πλαστικό  κάθισμα  με  το κάλλυμα  και  την  χαρτοθήκη με τα υλικά και 
  μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
  Περιλαμβάνεται η σύνδεση με πλαστικούς σωλήνες PVC μέχρι το φρεάτιο ή τον ε πόμενο κόμβο.  
  Περιλαμβάνονται και οι όποιες απαιτούμενες προσαρμογές και αποκαταστάσεις της υφιστάμενης  
  εγκατάστασης. 
  Όλα τα ανωτέρω θα φέρουν παιδικές παραστάσεις με κοινό θέμα με το νιπτήρα. Περιλαμβάνεται επίσης 
  και πιγκάλ και δοχείο ακαθάρτων επίσης με διακοσμητικές παραστάσεις. 
   
  (1τεμ) 
   
  Παιδική λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως 

 
  ΕΥΡΩ Διακόσια εξήντα επτά και ενενήντα τρία λεπτά 
                                  267,93€ 
 
 
A.T. 40 :  Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ, υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με το 

 σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης (ΑΤΗΕ Β\8303) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

  
  Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ, υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με το  
  σύνολο των εξαρτημάτων  της  πλήρης (με έμπροσθεν άνοιγμα). Περιλαμβάνονται  το  δοχείο πλύσεως 
  (πορσελάνης με ειδικό χειριστήριο) με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου 
  χρωμέ και τεμαχίου  εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα  χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα για την προσαρμογή 
  του,το πολυεστερικό κάθισμα  με  το κάλλυμα  και  την  χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, με τα υλικά και 
  μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
  Περιλαμβάνονται και όλες οι λοιπές εργασίες και τα υλικά που καθιστούν την λεκάνη προσβάσιμη από 
  ΑΜΕΑ. Η σύνδεση νερού νοείται έως και τον συλλέκτη, ενώ περιλαμβάνεται και η σύνδεση με το υφιστά-
  μενο δίκτυο αποχέτευσης μέσω φρεατίου. Περιλαμβάνεται μπάρα τοίχου-δαπέδου επιχρωμιωμένη 
  σταθερή. 
   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

   



  Ξ\8303 Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως πορσελάνης 

 
  ΕΥΡΩ Οκτακόσια σαράντα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά 
                                  844,55€ 
 
 
A.T. 41 :  Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης για Α.Μ.Ε.Α. με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. 
   (ΑΤΗΕ Α\8307.1) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

 
  Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης 65Χ56 με ειδικές εγκοπές για στήριξη των αγκώνων και εργονομικά 
  στηρίγματα, ειδικού για Α.Μ.Ε.Α. με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται οι γωνίες 
  υδροληψίας, οι διακόπτες  η  βαλβίδα,  το εργονομικό σιφώνι, ο μίκτης (τύπου κομωτηρίου με επιμήκη 
  λεβιέ για χειρισμό με τον αγκώνα) με τη σύνδεσή του προς  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω 
  γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους 
  ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον μίκτη  και  τον  γωνιακό  διακόπτη. Επίσης ο ανακλινόμενος καθρέ-
  πτης 45Χ60, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη και το άγγιστρο (πετσετοκρεμάστρα)  με  τα  υλικά και μικρο-
  ϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία 
  γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται η σύνδεση με πλαστικούς σωλήνες PVC 
  μέχρι τον επόμενο κόμβο του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης (συμπεριλαμβάνεται το σιφώνι) και του 
  δικτύου ψυχρού-θερμού νερού έως τον συλλέκτη. 
   
  (1 τεμ) 
  
  Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ επίτοιχος διαστάσεων 65Χ56 cm 

 
  ΕΥΡΩ Χίλια ογδόντα δύο και εβδομήντα τρία λεπτά 
                                  1.082,73€ 
 
 
A.T. 42 :  Εγκατάσταση επίπλου μπάνιου με  νιπτήρα πορσελάνης  με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
  πλήρης (ΑΤΗΕ Β\8307.1) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%  

 
  Εγκατάσταση επίπλου μπάνιου 100Χ53Χ90 cm και νιπτήρα πορσελάνης αντίστοιχου μεγέθους με το 
  σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρες. Περιλαμβάνεται μίκτης, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο ψυχρού 
  - ζεστού νερού μέσω γωνιακού διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου ευκάμπτου σωλήνα χρωμέ που φέρει στα 
  άκρα του ρακόρ χρωμέ προσαρμογής. Επίσης περιλαμβάνονται η βαλβίδα, το σιφώνι,ο καθρέπτης 
  80Χ100cm με φωτισμό, η σαπουνοθήκη 15Χ15cm και η πετσετοκρεμάστρα (άγγιστρο διπλό) τοποθε-
  τημένα επί του νιπτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέ-
  σεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω 
  σε λειτουργία. Η σύνδεση με τα δίκτυα νερού νοείται μέχρι και τους συλλέκτες, ενώ η σύνδεση με το 
  δίκτυο αποχέτευσης μέχρι και το πλησιέστερο σημείο του υφιστάμενου δικτύου (συμπεριλαμβάνεται 
  σιφώνι). 
 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Επτακόσια δέκα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά 
                                  714,67€ 
 
 
A.T. 43 :  Εγκατάσταση παιδικού νιπτήρα πορσελάνης για νηπαιγωγείο με το σύνολο των εξαρτημάτων 
  του πλήρης με αυτοματισμό παροχής νερού (ΑΤΗΕ Γ\8307) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%  

 
  Εγκατάσταση παιδικού νιπτήρα πορσελάνης για νηπιαγωγείο με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
  πλήρης. Θα φέρει παιδική παράσταση. Περιλαμβάνεται αυτοματισμός παροχής νερού για χώρους 
  υγιεινής με ηλεκτρονική λειτουργία και έλεγχο με φωτοκύτταρο ρεύματος ή μπαταριών λιθίου για παροχή 
  κρύου ή αναμειγμένου νερού επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο 
  ψυχρού νερού μέσω γωνιακού διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου ευκάμπτου σωλήνα χρωμέ που φέρει στα 
  άκρα του ρακόρ χρωμέ προσαρμογής. Επίσης περιλαμβάνονται οι γωνίες υδροληψίας, οι διακόπτες  η 
  βαλβίδα, το σιφώνι, ο καθρέπτης με σχήμα από παιδικούς ήρωες, η εταζέρα, η θήκη υγρού σαπουνιού 



  και η πετσετοκρεμάστρα (άγγιστρο διπλό) τοποθετημένα επί του νιπτήρα και τον γωνιακό διακόπτη, με τα 
  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και 
  η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται η σύνδεση με πλαστικούς  
  σωλήνες PVC μέχρι  τον επόμενο κόμβο του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και οι όποιες απαιτούμενες 
  προσαρμογές και αποκαταστάσεις της υφιστάμενης εγκατάστασης. 
  Όλα τα αξεσουάρ θα φέρουν παιδικές παραστάσεις με κοινό θέμα. 

   
  (1 τεμ) 

 
  Γ\8307 Νιπτήρας παιδικός πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 

 
  ΕΥΡΩ Τετρακόσια εξήντα και πενήντα πέντε λεπτά 
                                  460,55€ 
 
 
A.T. 44:  Κρουνός εκροής κρήνης 1/2ins (ΑΤΗΕ Ν\8138.2) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100% 
 

  Κρουνός εκροής με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, επί 
  υπαίθριας κρήνης. Η ροή θα είναι ορισμένου χρόνου και θα ελέγχεται με πατητό 
  διακόπτη. Περιλαμβάνονται και οι σωληνώσεις μέχρι και το δίκτυο. 
   
  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Σαράντα εννέα και είκοσι έξι λεπτά 
                                     49,26€ 
 
 
A.T. 45 :  Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΑΤΗΕ Μ\9348) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
 
  Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης, πλήρης, κατά ΕΛΟΤ HD384 και έκδοση σχετικής βεβαίωσης – 
  πιστοποιητικού καλής λειτουργίας. 
 
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 
                                  734,20€ 
 
 
A.T. 46 :  Τρίγωνο γείωσης (ΑΤΗΕ Ξ\9342) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
 
  Τρίγωνο γείωσης από τρεις ράβδους με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλλωση με χαλκό με ηλεκτρολυτική 
  μέθοδο. Το πάχος της επιμετάλλωσης θα είναι τουλάχιστο 250μm. Η γείωση πρέπει να ικανοποιεί το 
  ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 50164-2. Οι ράβδοι θα είναι διατομής 5/8ins και μήκους 2,5m. Για την επίσκε-
  ψη και έλεγχο της γείωσης και των σημείων σύσφιξης του χαλκού με τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν 3 
  φρεάτια διαστάσεων 0,3x0,3m από PVC με χυτοσιδηρά καλύματα στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου. 
  Δηλαδή, προμήθεια και έμπηξη στο έδαφος τριών ράβδων γείωσης όπως παραπάνω, με όλα τα μικρο-
  ϋλικά που χρειάζονται, τα κολλάρα γείωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφής και σύνδε-
  σης καθώς και των λοιπών ενεργειών ώστε η αγωγιμότητα να είναι μικρότερη από 3Ω. 
   
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Εκατόν ενενήντα δύο και ογδόντα επτά λεπτά 
                                  192,87€ 
 
 
A.T. 47 :  Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό πλήρης (ΑΤΗΕ Ξ\8840.35) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
 
  Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός IP 55, από θερμοπλαστικό υλικό με στεγανή φιμέ πόρτα με κλειδαριά, 
  πλήρης με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής ως συννημένο 



  σχέδιο  κ.λπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών 
  ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λπ μικροϋλικά , δηλαδή προμήθεια και εργασία 
  εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση 
  επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων 
  γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στο εσωτερικό μέρος του 
  πίνακα θα υπάρχει σήμανση των διαφόρων γραμμών. 
 
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Πεντακόσια δέκα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                  516,84€ 
 
 
A.T. 48 :  Έλεγχος αλεξικέραυνου τύπου κλωβού Faraday (ΑΤΗΕ Μ\9348.1) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
 
  Έλεγχος αλεξικέραυνου τύπου κλωβού Faraday και έκδοση σχετικής βεβαίωσης – πιστοποιητικού καλής 
  λειτουργίας. Περιλαμβάνονται και οι όποιες πιθανών απαιτούμενες εργασίες και υλικά αποκατάστασης. 
 
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 
                                  734,20€ 
 
 
A.T. 49 :  Ηλεκτρικό κουδούνι σχολείου (ΑΤΗΕ Ν\8214) 

 

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100% 
 
  Ηλεκτρικό κουδούνι κατάλληλο για σχολείο, πλήρως τοποθετημένο με εβδομαδιαίο προγραμματιστή 
  χρόνου. Θα έχει δυνατότητα εναλλακτικά και ακύρωσης της αυτόματης λειτουργίας έτσι ώστε να ενεργο-
  ποιέιται χειροκίνητα. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου με το 
  αντίστοιχο κομβίο ενεργοποίησης του, που θα τοποθετηθεί σε μέρος που θα υποδειχθεί από την επίβλε-
  ψη με όλα τα καλώδια και τα υλικά και μικροϋλικά έτοιμο για λειτουργία. 
   

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Ενενήντα τρία και είκοσι έξι λεπτά 
                                  93,26€ 
 
 
A.T. 50 :  Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, οριζόντια κατάλληλη για πόσιμο νερό χωρητικότητας 2m3 
   (ΑΤΗΕ Μ\8457.2) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης:  
  Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, οριζόντια χωρητικότητος 2 m3, από πολυαιθυλαίνιο, κατάλληλη για 
  τρόφιμα (πιστοποιημένης από ανάλογο φορέα), φέρουσα στόμιον επιθεωρήσεως  μετά καλύμματος, 
  στόμια πληρώσεως, καθαρισμού, τροφοδοτήσεως και αερισμού, φλοτεροδιακόπτη, ήτοι δεξαμενή επί 
  τόπου μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της εργασίας παραδοτέα σε 
   λειτουργία. 
 
  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Τριακόσια τριάντα και δέκα τρία λεπτά 
                                  330,13€ 
 
 
A.T. 51 :  Ρευματοδότης schuko πλήρως τοποθετημένος (ΑΤΗΕ Γ\8832.2.3) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
 
  Ρευματοδότης  schuko  πλήρως τοποθετημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση σύνδεση 
  και παράδοση σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης μέχρι και τον πίνακα (με την 
  ασφάλεια) και έως 15 μέτρα απόσταση. Η καλωδίωση θα είναι προστατευμένη εντός καναλιού αντίστοι-
  χου μεγέθους. 



  (1 τεμ) 

 
  ΕΥΡΩ Εξήντα οκτώ και είκοσι ένα λεπτά 
                                  68,21€ 
 
 
A.T. 52 :  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α (ΑΤΗΕ 8826.3.2) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
 
  Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και 
  σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 
 
  (1 τεμ) 
 
  8826.  3   SCHUKO 0                       
  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

 
  ΕΥΡΩ Εννέα και τέσσερα λεπτά 
                                  9,04€ 
 
 
A.T. 53 :  Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α (ΑΤΗΕ 8827.3.2) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
 
  Ρευματοδότης στεγανόες χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικρο-
  ϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση 
 
  (1 τεμ) 
 
  Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης  
   8827.  3   SCHUKO 0                          
    8827. 3.  2  Εντάσεως 16 Α 0 

 
  ΕΥΡΩ Εννέα και δέκα επτά λεπτά 
                                  9,17€ 
 
 
A.T. 54 :  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπο-
  λικός (ΑΤΗΕ 8801.1.1) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
 
  Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προ-
  σκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
 
  (1 τεμ) 
   
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
   
  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 
 

 
  ΕΥΡΩ Τέσσερα και έξι λεπτά 
                                  4,06€ 
 
 
A.T. 55 :  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ 
  ρετούρ (ΑΤΗΕ 8801.1.4) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
 
  Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προ-
  σκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
 



  (1 τεμ) 
   
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
   
  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

 
  ΕΥΡΩ Πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
                                  5,84€ 
 
 
A.T. 56 :  Πληροφορικής γραμμοδότης (8P8C) (ΑΤΗΕ Μ\9803.1) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%  
 
  Πληροφορικής γραμμοδότης χωνευτός, τύπου 8P8C με γείωση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 
  τόπου του έργου, εργασία τοποθέτησης, δοκιμών κλπ για πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται 
  καλώδιο έως 15 m (με πιθανό προστατευτικό σωλήνα εάν απαιτείται) UTP Cat6, συνδεδεμένο μέχρι το 
  κυτίο του παρόχου ή τον προηγούμενο κόμβο. 
 
  (1 τεμ) 
 
  ΕΥΡΩ Ογδόντα επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά 
                                  87,24€ 
 
 
A.T. 57 :  Μπάρες  σταθερές ασφαλείας κουφωμάτων (ΝΑΟΙΚ Ω\65.01.00) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%  
 
  Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών μπαρών ασφαλείας. Αποτελούνται από πλαίσιο, περιμετρικά των 
  κουφωμάτων, με ορθοστάτες από γαλβανισμένο χαλύβδινο κοιλοδοκό βαρέου τύπου 40Χ40mm. Το 
  πλαίσιο θα είναι προκατασκευασμένο με έτοιμες οπές υποδοχής των μπαρών και τον μηχανισμό μανδά-
  λωσης τους. Οι μπάρες θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες Φ26mm 
  με εσωτερική επένδυση από μασίφ χάλυβα Φ16mm, και κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί τύπου χρηματο-
  κιβωτίου. Όλο το σύστημα θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα επιλογής της 
  υπηρεσίας. Η Τοποθέτηση των μπαρών θα γίνει  μία-μία  ξεκινώντας με το ένα άκρο της μπάρας στην 
  οπή του ορθοστάτη που βρίσκεται στην μια πλευρά του πλαισίου και θα τερματίζει στο άλλο άκρο, στην 
  αντίστοιχη οπή. Οι μπάρες θα τοποθετούνται με πυκνότητα 20cm περίπου. Ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου 
  και κάθε εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες του  κατασκευαστή και τις 
  εντολές της υπηρεσίας. 
  
  (1 m2) 
 
  ΕΥΡΩ Εκατόν τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά 
                                  104,92€ 
 
 
A.T. 58 :  Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα  κυκλοφορίας ύδατος 4m3/h - 30ΜΥΣ (ΑΤΗΕ Μ\9190) 
 
  Κωδικός αναθεώρησης:  
 
  Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος, αυτόματης αναρρόφησης, μεταβλητών στροφών,  
  παροχής 4 m3/h και μανομετρικού 20 έως 30 ΜΥΣ. Θα είναι εργοαστασιακά προσυγκροτημένο, σε ενιαίο 
  σώμα και θα διαθέτει αντλία , κινητήρα inverter, ενσωματωμένο δοχείο διαστολής, αισθητήρια προστα-
  σίας από ξηρά λειτουργία και υπερθέμανση, inverter κίνησης και ανεπίστροφη βαλβίδα σε ενιαίο σύνολο. 
  Θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ΙΕ5, θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ54 και θα έχει 24μηνη εγγύηση. 
  Οι πτερωτές και βαθμίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ η αναρρόφηση και η κατάθλιψη από 
  χυτοσίδηρο. Η όλη κατασκευή της θα είναι πιστοποιημένη για χρήση σε πόσιμο νερό. 
  Θα διατίθεται καμπύλη λειτουργίας σύμφωνη με _ ISO 9906-2012 και η ακριβής επιλογή της αντλίας θα 
  γίνει μετά το πέρας της κατασκευής και την εκτίμηση του ακριβούς μανομετρικού 
  Δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,  εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύμα-
  τος, με  κάθε  μικροϋλικό   και  εργασία  γιά  την  πλήρη εγκατάσταση - σύνδεση με το δίκτυο και παρά-
  δοση σε λειτουργία. 
   
  (1 τεμ)                   
       
  Αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος πλήρες παροχής 14 m3/h 



 
  ΕΥΡΩ Χίλια διακόσια σαράντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 
                                  1.246,71€ 
 
 
A.T. 59 :  Εγκατάσταση καταιονιστήρα πορσελάνης 100Χ80cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του (ΑΤΗΕ 
  Ξ\8309) 

 
  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 16 100%  

 
  Εγκατάσταση καταιονιστήρα πορσελάνης 100Χ80cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, πλήρης. 
  Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  εκροής  και  υπερχειλίσεως,  το πώμα, ο μίκτης θερμού  -  ψυχρού  νερού  
  με  τον  κινητό  καταιονιστήρα, η σαπουνοσπογγοθήκη με χειρολαβή  από πορσελάνη, με τα υλικά και 
  μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
  Περιλαμβάνεται η πλήρης σύνδεση (υλικά και εργασία) με το δίκτυο ψυχρού-θερμού νερού (έως τους 
  συλλέκτες), καθώς και η σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης μέσω σιφωνιού.  

 
  (1 τεμ) 

   
  Παιδικός λουτήρας πορσελάνης μήκους περίπου 1 m 

 
  ΕΥΡΩ Διακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα λεπτά 
                                  279,80€ 
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