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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 
για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται 
στη Διακήρυξη. 

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

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

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

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

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.ΟΔΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



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

1.1.3 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, εξαιρεσίμων 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 (εργατοτεχνικού 
όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού 
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

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

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ 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. 

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

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

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

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

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

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 



ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών 
ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη 



υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

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

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 
χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη 
για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

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

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση 
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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



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

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240 

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

- 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 
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

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

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

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

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



Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

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 κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται ή επιβάλλεται. 

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

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

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

 
2,60 

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

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

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

 
2,50 
1,00 
1,60 

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

 
1,00 
1,50 

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

 



α/α Είδος Συντελεστής 
θερμαντικών σωμάτων 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 

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

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

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

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

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

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
 
 
 
 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 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 

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

(νερόλουστρο) 

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

 

2.2.5.  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 αλλουμινίου, 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 €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   
 - απόσταση < 5 km 0,28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), 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 m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 

 
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 20 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 
 
  
 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων 

εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν 
φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον 
προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 



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

 
  
 

 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 22 - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 
 
 
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 

αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 
τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 

αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το 
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 

συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για 
την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

 
 
 
 
5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 42 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ  
 
 
 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από 
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το 
κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). 
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

-  αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος 
της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45,  

 

 
6.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 43 - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ  
 

 
 



Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από 
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να 
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε 
σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με 
αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής 
λιθοδομής. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

-  αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος 
της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

 
 

 
 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 46 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ  
  
 

 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση 
και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και 
τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή 
ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 
 
γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη 
αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με 
οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

 
 
8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 53-  ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ  
 
 

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



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

-  από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και 
υγρασία μικρότερη από 10%  
-  από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση  
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
 
β)  Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 
 
γ)  Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως 
απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται 
ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 
 
δ)  Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

δ1)  Υγρασία ξυλείας 
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, 
ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 
o δρυός  7-13% 
o κολλητές λωρίδες  7-11%   

δ2)  Ανοχές των διαστάσεων: 
o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
o πλάτους  ± 0,7%  
o μήκους  ± 0,2 mm 

 
  
 
 
9.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 54 - ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ  
 

 
 

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή 
εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

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

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για 
τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με 
την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη 
πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους 
άθρα), 

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



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

-  Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της 
ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή 
αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

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

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

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

 

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 61 -  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  
 
 

 Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης 
(χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), 
και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM 
κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 
 

 
 
 
11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 62 - ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ  
 
  

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 



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

 
 

 
12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 65 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
 

 
 

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

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

γ)  Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 

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

δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

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

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

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

 
 

 
13.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 71 - ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
 

 
 

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

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

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με 
κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
-  Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας 
καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 



γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

-  Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 

 
 

 
14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 72 - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ  
 

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

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

- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων 
καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 

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

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

 
 

 
15. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 77 -  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
  
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 



β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ)  Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του 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.  

 
 

 
16. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 79 - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  
 

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

όροι: 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών 

που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή 

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

 

 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΑ 
A.T. : 001 

Άρθρο : ΑΤΕΚ 1 Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7125 

Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας  από οπτοπλίνθους ή τσιμεντολίθους με 
καθαίρεση  του  επιχρίσματος  σε  συνολικό  πλάτος 40 εκ. εκατέρωθεν της ρωγμής, 
καθαρισμός  των  ρηγματωμένων  αρμών της τοιχοποιίας σε βάθος 3 εκ., πλύσιμο των 
αρμών  με  νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή  πλουσίου  τσιμεντοκονιάματος  των 450 kg 
τσιμέντου  βαθειά μέσα στη ρωγμή, εξωτερικό αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα επίσης 
των   450   kg   τσιμέντου   και   τελικό   επίχρισμα   τριφτό   τριβιδιστό   με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα    1:2.   Περιλαμβάνεται   οριζόντια  μεταφορά  προϊόντων 
καθαίρεσης  μέχρι  10  μέτρα.  Η εργασία αναφέρεται σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος σε ύψος όμως από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 μέτρα. 
(1 m μήκους ρωγμής) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,00 
(Ολογράφως) :είκοσι επτά 

A.T. : 002 

Άρθρο : ΑΤΕΚ 2 Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7126 

Αποκατάσταση   έντονης   ρηγμάτωσης   της   τοιχοποιίας    από  οπτοπλίνθους  ή 
τσιμεντόλιθους  χωρίς  αποσύνθεση  της τοιχοποιίας. Καθαίρεση του επιχρίσματος 
σε  συνολικό  πλάτος  1,00  m  εκατέρωθεν  της ρωγμής, διεύρυνση των χειλέων της 
ρωγμής   με  τοπικό  σπάσιμο  πλίνθων,  πλύσιμο  με  νερό  υπό  πίεση,  εισαγωγή 
τσιμεντοκονιάματος  450  kg  τσιμέντου με πίεση βαθειά μέσα στη ρωγμή, εξωτερικό 
αρμολόγημα  με  τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου. Τοποθέτηση κοτετσοσύρματος 
βρόγχου  3/4  της  ίντσας  πολύ  τεντωμένου  σε επαφή με τον τοίχο στερεωμένο με 
φουρκέτες  μπηγμένες στο κονίαμα των αρμών της τοιχοποιίας και κάλυψ του συνόλου 
με  τσιμεντοκονίαμα  των  450  kg  τσιμέντου  σε ανάλογο πάχος. Τελευταία στρώση 
πάχους  0,5  cm τριφτό τριβιδιστό με ασβεστοκονίαμα 1:2. Η εργασία αναφέρεται σε 
οποιαδήποτε  στάθμη από το έδαφος σε ύψος όμως από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 
μέτρα. Περιλαμβάνεται οριζόντια μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης μέχρι 10 μέτρα. 
(1 m μήκους ρωγμής) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 47,00 

(Ολογράφως) :σαράντα επτά 

 
A.T. : 003 

Άρθρο : Ν 22.60 Αποξήλωση  και καθαίρεση μόνωσης δωμάτων και λοιπών  επιστρώσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση μόνωσης δωμάτων (ασφαλτοπανου ή αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ή μωσαϊκού, με 
χρήση μηχανικών μέσων κοκ)εξ οιωνδήποτε υλικών και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, μέχρι πλήρους 
αποκάλυψης και καθαρισμού της φέρουσας πλάκας και των περιμετρικών στηθαίων μέχρι το ύψος που 
γυρίζει η μόνωση, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Στην τιμή περιλαμβάνεται  η καθαίρεση με 
μηχανικά μέσα, ή φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης σε αυτοκίνητο καθώς και η μεταφορά 
αυτών για απόρριψη σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές. Ητοι: Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός των υλικών, με τη συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης προς 
φόρτωση και απομάκρυνση από το εργοτάξιο. Οι επιφάνειες της πλάκας και των περιμετρικών στηθαίων 
θα παραδοθούν εντελώς καθαρές, έτοιμες να δεχθούν τη νέα μόνωση. Όγκος άχρηστων μέχρι 100%. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)πραγματικής επιφανείας μόνωσης δωμάτων, σε ορθή προβολή με 
ανοιγμένη στην τιμή μονάδος των επιφανειών των στηθαίων. 
 



Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 
(Ολογράφως) :επτά 

A.T. : 004 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 

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

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 27,60 
Ευρώ (Αριθμητικά) :27,60 

(Ολογράφως) :είκοσι επτά και εξήντα λεπτά 

 
A.T. : 005 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

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

(Ολογράφως) :έντεκα και ογδόντα πέντε λεπτά 

 
A.T. : 006 



Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.06.03 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  για τις εκτελούμενες χωρίς 
μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2134 

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m. 
 
Για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) :τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 007 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.07 Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2135.1 

Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή 
στο όριο οδού, επί εδάφους γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 
2,00 m και οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ 

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

(Ολογράφως) :είκοσι εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 008 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.08.01 Ανόρυξη φρεάτων  σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2142 

Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό την 
στάθμη στομίου ανορύξεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
ΕΥΡΩ : 16,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 24,05 

Ευρώ (Αριθμητικά) :24,05 
(Ολογράφως) :είκοσι τέσσερα και  πέντε λεπτά 

 
A.T. : 009 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 



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

 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

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

(Ολογράφως) :έντεκα και ογδόντα πέντε λεπτά 

 
A.T. : 010 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση. 
ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 23,05 
Ευρώ (Αριθμητικά) :23,05 

(Ολογράφως) :είκοσι τρία και  πέντε λεπτά 

A.T. : 011 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται 
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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) :πέντε 



A.T. : 012 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)σε όγκο ορύγματος. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) :ενενήντα λεπτά 

 
A.T. : 013 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής 
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
Με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή, 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) :έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 014 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής 
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 
Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή, 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) :πέντε 

A.T. : 015 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 

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

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

A.T. : 016 



Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178 

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση 
διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του 
εργοταξίου ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η 
τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη 
τεκμηρίωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγματος. 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) :δύο και είκοσι λεπτά 
A.T. : 017 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01 Ενοικίαση κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Ενοικίαση  κάδου  απόρριψης  προϊόντων  καθαιρέσεων,  μέγιστου  όγκου  7 έως  10  μ3,  μετά  του 
απαιτούμενου  εξοπλισμού-υλικά  για  την  σφράγιση  της  οροφής  του  κάδου  προς  αποφυγή 
διασποράς της κόνεως (σκόνης) και των απορριμάτων, την προσκόμιση του κάδου, την παραμονή του 
για όσο διάστημα χρειαστεί και την απομάκρυνση του με το κατάλληλο καδοφόρο όχημα προς τον 
αδειοδοτημένο   χώρο   απόθεσης   (ανακύκλωση).   Στην   τιμή   περιλαμβάνονται το κόστος άδειας 
από το Δήμο,   η φορτοεκφόρτωση,  η  καθαρή  μεταφορά  προς  οριστική  απόθεση  των  πάσης 
φύσεως  προϊόντων καθαιρέσεως, η σταλία του αυτοκινήτου, η επιστροφή του οχήματος, ο έλεγχος και 
αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Τέλος  στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  κάθε  εργασία,  ενέργεια,  προσωπικό,  υλικό, 
εξοπλισμός κλπ που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)κάδου με διάρκεια παραμονής 20 ημερών και 2 αδειάσματα 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) :180,00 

(Ολογράφως) :εκατόν ογδόντα 
A.T. : 018 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.02 Ενοικίαση μικρού κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Ενοικίαση  κάδου  απόρριψης  προϊόντων  καθαιρέσεων,  μέγιστου  όγκου  3 έως  5  μ3,  μετά  του 
απαιτούμενου  εξοπλισμού-υλικά  για  την  σφράγιση  της  οροφής  του  κάδου  προς  αποφυγή 
διασποράς της κόνεως (σκόνης) και των απορριμάτων, την προσκόμιση του κάδου, την παραμονή του 
για όσο διάστημα χρειαστεί και την απομάκρυνση του με το κατάλληλο καδοφόρο όχημα προς τον 
αδειοδοτημένο   χώρο   απόθεσης   (ανακύκλωση).   Στην   τιμή   περιλαμβάνονται το κόστος άδειας 
από το Δήμο,   η φορτοεκφόρτωση,  η  καθαρή  μεταφορά  προς  οριστική  απόθεση  των  πάσης 
φύσεως  προϊόντων καθαιρέσεως, η σταλία του αυτοκινήτου, η επιστροφή του οχήματος, ο έλεγχος και 
αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Τέλος  στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  κάθε  εργασία,  ενέργεια,  προσωπικό,  υλικό, 
εξοπλισμός κλπ που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)κάδου με διάρκεια παραμονής 20 ημερών και 2 αδειάσματα 

Ευρώ (Αριθμητικά) :95 
(Ολογράφως) :ενενήντα πέντε 

A.T. : 019 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.42.01 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 



Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 
Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία  
ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την 
διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε 
οποιαδήποτε οδό. Περιλαμβάνεται χρηματική εισφορά ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφών. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 0,55 

(Ολογράφως) :πενήντα πέντε λεπτά 

 
A.T. : 020 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\21.03.01 Συλλεκτήρες προϊόντων καθαίρεσης (χωνιά) για σύνδεση με τον κάδο απόρριψης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620 

Συλλεκτήρες  προϊόντων  καθαίρεσης  (χωνιά),  από  κατάλληλα  υλικά  με  υψηλή  αντοχή  στις 
καταπονήσεις  (κρούση,  χάραξη,  ταλάντωση  κλπ)    μετά  των  εξαρτημάτων  τους  για  πλήρη 
εγκατάσταση,  στερέωση  και  σύνδεση  με  τον  κάδο  απόρριψης.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η 
μεταφορά επί τόπου του έργου, η πλήρης τοποθέτηση τους από τα σημεία εργασιών έως τον κάδο,  η 
παραμονή τους στο χώρο έως τη λήξη των απαιτούμενων εργασιών, η αποξήλωση, ο καθαρισμός, η 
απομάκρυνση  τους  από  το  εργοτάξιο,    τα  υλικά  -  μικρουλικά,  όλα  τα  εξαρτήματα  που 
απαιτούνται για την ασφαλή στήριξη τους  και η εργασία ανοιγμένα στην τιμή μονάδος.   Τέλος στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, εξοπλισμός κλπ  που 
απαιτείται  προκειμένου  η  εργασία  να  εκτελείται  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της 
νομοθεσίας και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων.  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 16,50 

(Ολογράφως) :δέκα έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 021 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 022 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

 



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

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 35,35 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
Ευρώ (Αριθμητικά) :35,35 

(Ολογράφως) :τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

 
A.T. : 023 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) :επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 024 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

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

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

 
A.T. : 025 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 



Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) :πέντε και εξήντα 

A.T. : 026 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

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

A.T. : 027 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 
m2 και έως 0,12 m2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) :εννέα 
A.T. : 028 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.02 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Β 

 
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς 
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης 
στις θέσεις φορτώσεως. 
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,25 

(Ολογράφως) :έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά 



A.T. : 029 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.02 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m 
και έως 0,20 m 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, 
η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

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

A.T. : 030 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και 
θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης 
των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 
σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02. 
Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

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

A.T. : 031 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) :δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

 
A.T. : 032 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

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



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

A.T. : 033 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

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

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) :εννέα 

A.T. : 034 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15- 
02-02-02 
 
"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

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

 
A.T. : 035 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.16 Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει 
εργασιών 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 

Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών που 
δεν μπορούν να αναλυθούν και να κοστολογηθούν ιδιαιτέρως και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 
των προβλεπομένων από την σύμβαση εργασιών, όπως μικροεπισκευές, αποξηλώσεις, μετακινήσεις και 
επανατοποθετήσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων, υδρορροών, ερευνητικές εργασίες και γενικώς εργασίες 
 
σύνθετες που εκτελούνται από ένα συνεργείο. 
 
Εργασία και μικρουλικά ανηγμένα σε ώρες τεχνίτου και βοηθού. 
Τιμή ανά ώρα εργασίας 

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

A.T. : 036 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.52.01 Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης αμιαντοτσιμέντου (ελενίτ) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 



Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης αμιαντοτσιμέντου (ελενίτ). 
 
Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών θα εκδοθεί με ευθύνη της 
εταιρείας που εκτελεί την εργασία, Απόφαση Έγκρισης Σχεδίου Εργασιών από την Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου ανήκει διοικητικά το έργο. Για 
το σκοπό αυτό, η εταιρεία η οποία θα εκτελέσει τις εργασίες αποξήλωσης, θα πρέπει να συντάξει 
και να καταθέσει στην εν λόγω Υπηρεσία το σχετικό Σχέδιο Εργασιών Αποξήλωσης Αμιαντούχων Υλικών, 
στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. 
Στους χώρους όπου θα εκτελεσθούν εργασίες αποξήλωσης αμιάντου αποκλείεται η πρόσβαση  πλην 
τουεξουσιοδοτημένου προσωπικού της εταιρείας που εκτελεί τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθετούνται 
κατάλληλες διεθνείς προειδοποιητικές πινακίδες για αμίαντο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 
105/1995 «Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας». 

 
 
Το προσωπικό που θα εργαστεί θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να παρακολουθείται από 
ιατρό εργασίας και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, φόρμες, 
γάντια, υποδήματα, κράνη κλπ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις εργασίες σε ύψος θα 
χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία τα κατάλληλα για την περίπτωση μέσα (ικριώματα κλπ.), 
λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που θα εργαστεί. 
 
 
Το συνεργείο αποξήλωσης θα προχωρήσει στην αποξήλωση των φύλλων αμιαντοτσιμέντου χειρωνακτικά, 
ακέραια, χωρίς σπασίματα και χωρίς να αποδεσμευτούν ίνες αμιάντου στο περιβάλλον σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθέσια. Στη συνέχεια θα  καθαριστούν από τυχόν σκόνη αμιάντου με λεπτομέρεια τα 
στοιχεία που ήταν σε επαφή με τα φύλλα αμιαντοτσιμέντου που αποξηλώθηκαν.Ο μηχανικός του έργου 
θα διενεργήσει έλεγχο για να διαπιστώσει αν καθαρίστηκαν πλήρως τα τμήματα που είχαν καθοριστεί. 
Όταν διαπιστωθεί ότι ο αμίαντος έχει καθαριστεί τελείως, δίνεται εντολή στους εργαζόμενους να 
προχωρήσουν στην απομάκρυνση του εξοπλισμού. 
 
 
Τα διάφορα αμιαντούχα υλικά μετά την αποξήλωση και ανάλογα με το είδος τους συσκευάζονται 
κατάλληλα και οι συσκευασίες σημαίνονται βάσει των προδιαγραφών. Στη συνέχεια μεταφέρονται προς 
αποκομιδή. 
 
 
Μετά το πέρας των εργασιών αποξήλωσης και συσκευασίας των στοιχείων αμιάντου τα εν λόγω απόβλητα 
μεταφέρονται συσκευασμένα αρχικά σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης του εσωτερικού προς 
περαιτέρω διαχείριση. Τα απόβλητα αμιάντου οδηγούνται σε ΧΥΤΕΑ (ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) της ΕΕ, όπως αυτό ορίζεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων – αμιάντου. 
 
 
Στη συνέχεια εκδίδεται το αντίστοιχο έντυπο αναγνώρισης επί του οποίου υπάρχει η υπογραφή και η 
σφραγίδα της παραλαβής όλων των υλικών πιστοποιώντας την ασφαλή διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, 
αποθήκευση και τελική διάθεση του συγκεκριμένου φορτίου, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και 
κοινοτική νομοθεσία. Το ενυπόγραφο αυτό παραστατικό (έντυπο αναγνώρισης) αποτελεί το 
πιστοποιητικό για τον εκάστοτε παραγωγό αποβλήτου, ότι διέθεσε τα συγκεκριμένα απόβλητα αμιάντου 
και το οποίο φυλάσσει τουλάχιστο για 10 χρόνια στο αρχείο του. 
 
 
Μετά το πέρας των εργασιών και κατόπιν οπτικού ελέγχου πραγματοποιούνται δειγματοληψίες για τον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα από ανεξάρτητο εργαστήριο, πιστοποιημένο 
κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025, το οποίο προχωρά στην εργαστηριακή ανάλυση και στην έκδοση των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων και του Πιστοποιητικού Καθαρότητας Χώρου από Αμίαντο, προκειμένου να 
αρθούν τα μέτρα ασφαλείας και να αποδοθούν οι χώροι προς χρήση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,50 
(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 
A.T. : 037 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65 Αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με τη μεταφορά, φύλαξη και 
επανατοποθέτηση 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 



Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων. Η 
τιμή περιλαμβάνει την εργασία αποξήλωσης, τη φόρτωση και μεταφορά, τη συσσώρευσή τους, την 
αποθήκευση και φύλαξή τους, καθώς και την εργασία επανατοποθέτησης και στήριξής τους στην ίδια 
θέση, κάθε εργασία πιθανής τροποποίησης που θα απαιτηθεί. 
 
Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία. 
Στην περίπτωση που δεν γίνει φύλαξη για επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων, η τιμή απομειώνεται 
κατά 70%. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας κιγκλιδώματος 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80 

(Ολογράφως) :τρία και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 038 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) :πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 039 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.04 Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304 

Πρόσθετη αποζημίωση ικριωμάτων από ξυλεία ή/και μεταλλικά πλαίσια στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Εκτέλεση εργασιών κατόπιν εντολής που δόθηκε από την Υπηρεσία πριν από την αποσύνθεση των 
ικριωμάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες άλλης εργασίας. 
 
β) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση συνήθων μεμονωμένων 
εργασιών (υδρορροών, κορνιζών κλπ). 
 
γ) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την διαμόρφωση της στάθμης εκτέλεσης των 
νέων εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ ύψος). 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των 
ικριωμάτων. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 



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

A.T. : 040 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304 

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα 
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδες ή 
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με 
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) :πέντε και εξήντα λεπτά 
A.T. : 041 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 
(Ολογράφως) :εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 042 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.03.01 Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά συμβατικού τύπου, με αντιολισθητικό και αδιάβροχο δάπεδο 
εργασίας, με δυνατότητα μέγιστου φορτίου ασφαλείας 200 kg/m2, σύμφωνα με την μελέτη του 
προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
  
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των χαλύβδινων πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
Τα ικριώματα έως το ύψος των 5 μέτρων θα είναι επαρκώς στερεωμένα με αντηρίδες στην έδραση, δε 
θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και 
κλίμακες ανόδου. 
Οι διαστάσεις πλατφόρμας θα είναι 1,30 Χ 2,00 και το ύψος εργασίας από 5 έως 9 μέτρα. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που η πραγματοποιούμενη εργασία ενεργείται 
σε ύψος μεγαλύτερο των 5 μέτρων ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ). και ανά εβδομάδα. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00 

(Ολογράφως) :εκατόν εξήντα πέντε 

 
A.T. : 043 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.10.02 Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό -έως 10μ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 



Καλαθοφόρο -αυτοκινούμενο ηλεκτρικό, με μηχανισμό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με 
συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο 
και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας αναγνωρισμένου 
διεθνώς φορέα (CE, ME κτλ). 
 
Ύψος εργασίας τα 10 μέτρα με πλάγια έκταση τα 2,5 m με διαστάσεις καλαθιού  0,80 m Χ 1,20 m με 
δυνατότητα περιστροφής του καλαθιού τουλάχιστον 180ο και με φορτίο εξέδρας 250 kg 
 
Η Δαπάνη κινητοποίησης - ακινητοποίησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά από και προς το 
έργο , η συναρμολόγηση και στερέωση του συστήματος ανάρτησης, η ηλεκτρική συνδεσμολογία, η 
αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού είναι 100 ευρώ 
 
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης  πρόσβασης του καλαθοφόρου στο εργοτάξιο θα 
χρησιμοποιείται φορτηγό με παπαγάλο για την μεταφορά από και προς το έργο με κόστος 100 ευρώ 
 
 
Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
εργασιών. 
 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 

(Ολογράφως) :πενήνταπέντε 

 
A.T. : 044 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.10.03 Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό - έως 17μ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 
Καλαθοφόρο -αυτοκινούμενο ηλεκτρικό, με μηχανισμό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με 
συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο 
και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας αναγνωρισμένου 
διεθνώς φορέα (CE, ME κτλ). 
 
Ύψος εργασίας τα 17 μέτρα με πλάγια έκταση τα 2,5 m με διαστάσεις καλαθιού  0,80 m Χ 1,20 m με 
δυνατότητα περιστροφής του καλαθιού τουλάχιστον 180ο και με φορτίο εξέδρας 250 kg 
 
Η Δαπάνη κινητοποίησης - ακινητοποίησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά από και προς το 
έργο , η συναρμολόγηση και στερέωση του συστήματος ανάρτησης, η ηλεκτρική συνδεσμολογία, η 
αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού είναι 100 ευρώ 
 
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης  πρόσβασης του καλαθοφόρου στο εργοτάξιο θα 
χρησιμοποιείται φορτηγό με παπαγάλο για την μεταφορά από και προς το έργο με κόστος 100 ευρώ 
 
Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
εργασιών. 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,00 
(Ολογράφως) :εξήντα έξι 

A.T. : 045 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.01 Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 

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 σκυροδέματος". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 
 
Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00 

(Ολογράφως) :εβδομήντα τρία 



A.T. : 046 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

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



 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
  
Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) :ενενήντα πέντε  

 
A.T. : 047 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη 
 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται 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 επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 



 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 
θέση σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

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

 
A.T. : 048 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη 
τιμή του άρθρου 32.02. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

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

A.T. : 049 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5 



Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης 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 προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) :δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

 
A.T. : 050 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης 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 προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) :είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
 
 
A.T. : 051 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 



(Ολογράφως) :είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
 
A.T. : 052 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 

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

(Ολογράφως) :ένα και επτά λεπτά 
A.T. : 053 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

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



 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) :ένα και ένα λεπτό 

 
A.T. : 054 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) :είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 055 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι). 

 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) :τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 056 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 
2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4701 

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και 
φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και 
τσιμεντοπλίνθων. 
 
 
Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

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

 



A.T. : 057 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) :δέκα έξι και ογδόντα 

A.T. : 058 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 

(Ολογράφως) :δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

 
A.T. : 059 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 



Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 
και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα 
"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 118,00 

(Ολογράφως) :εκατόν δέκα οκτώ 

 
A.T. : 060 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.02 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 
και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα 
"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 123,00 

(Ολογράφως) :εκατόν είκοσι τρία 

 
A.T. : 061 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.86 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με 
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), 
με προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα, την 
στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου, 
εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας με 
προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας με 
τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και 
εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) :δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 062 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.88 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 



Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 230 mm με 
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), 
με προστατευτική επίστρωση των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα 
(πριν να τοποθετηθούν στην θέση τους) και στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με 
γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου, 
εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και 
πλήρωση του διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού 
τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως 
περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) :είκοσι οκτώ 

 
A.T. : 063 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46 Επισκευή ξύλινων θυρών και παραθύρων με ή χωρίς φεγγίτη 
Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 5446.2 

50% ΟΙΚ 5421 
Επισκευή ξύλινων θυρών ταμπλαδωτών ή πρεσσαριστών μονοφύλλων ή διφύλλων ή ξύλινων παραθύρων και 
υαλοστασίων γενικώς με ή χωρίς φεγγίτη, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα" ήτοι:  Επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα, στην κάσσα, και τα περβάζια της 
θύρας ή του παραθύρου που περιλαμβάνει την αποκοπή φθαρμένων μελών, την τεχνική ξυλοσύνθεση και 
αποκατάσταση του συνόλου. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία τεχνίτου και βοηθού καθώς και υλικά επισκευής ανηγμένα σε 
m2. 
 
Εαν επισκευάζεται μόνο ο φεγγίτης θα πληρώνεται το 50% της τιμής. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση του κατεστραμένου τμήματος, η μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση και απόρριψη αυτού. 
 
(1 m2 επισκευασμένης επιφάνειας) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 

(Ολογράφως) :πενήντα πέντε 

 
A.T. : 064 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.50.21 Τοποθέτηση κλείθρου ασφαλείας και χειρολαβών για  παντός τύπου πόρτα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Κλείθρο  ασφαλείας (τύπου YALE) για  παντός τύπου πόρτας ή μπαλκονόπορτα ξύλινη ή μεταλλική και 
χειρολαβών εκ λευκού μετάλλου ως και εργασία πλήρους κατασκεύς και τοποθετήσεως, 
 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, στερέωσης,  τοποθέτησης κλείθρου και χειρολαβών, υλικά 
και μικρουλικά συνδέσεως επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,00 
(Ολογράφως) :τριάντα οκτώ 

A.T. : 065 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.50.22 Τοποθέτηση κλείθρου απλού τύπου και χειρολαβών για  παντός τύπου πόρτα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 



Κλείθρο  απλού τύπου για πόρτα ξύλινη ή μεταλλική και χειρολαβών εκ λευκού μετάλλου ως και 
εργασία πλήρους κατασκεύς και τοποθετήσεως, 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, στερέωσης,  τοποθέτησης κλείθρου και χειρολαβών, υλικά 
και μικρουλικά συνδέσεως επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις εντολές της επίβλεψης. 
Τιμή ενός τεμ. 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) :δέκα οκτώ 

 
A.T. : 066 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.02 Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για χρήση σε κλιμακοστάσια 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5533 

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητης αντιολισθητικής ταινίας πλάτους 50mm σε κλιμακοστάσια κάθε 
τύπου (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκι) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η αυτοκόλλητη 
αντιολισθητικη ταινία πρέπει να είναι ανθεκτική σε νερά, απορρυπαντικά και σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες, καθώς και να διατηρεί τις ιδιότητες αντιολήσθησης για τρία χρόνια. 
 
(1 μ.μ). 

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

 
A.T. : 067 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 
υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

(Ολογράφως) :τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 068 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με 
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 



(Ολογράφως) :δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 069 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες 
χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) :πέντε 

A.T. : 070 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
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 φύλλαλαμαρίνας μαύρης 
πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με 
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, 
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, 
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) 
και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώματα". 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) :πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 071 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 

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

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20 

(Ολογράφως) :έξι και είκοσι λεπτά 

A.T. : 072 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.24 Eπισκευή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων αλουμινίου  μονόφυλλων ή  δίφυλλων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 



Eπισκευή σιδηρών κουφωμάτων μονόφυλλων ή δίφυλλων με σιδερένιο σκελετό ή σκελετό αλουμινίου, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου", ήτοι επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα και την κάσσα που περιλαμβάνει την 
αποκοπή φθαρμένων τμημάτων, την τεχνική επανασύνθεση και αποκατάσταση του συνόλου της θύρας. 
 
Εργασία τεχνίτου και βοηθού καθώς και υλικά γενικής επισκευής ανηγμένα σε m2. 
 
Για επισκευή μόνο ηλεκτροσυγκολήσεων λαμαρινών των φύλλων το 50% της τιμής. Για επισκευή μόνο 
της κάσσας (αντικατάσταση τμήματος) το 70% της τιμής. Για αντικατάσταση των νταμπλάδων σιδηρών ή 
αλουμινίου το 80% της τιμής. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση του κατεστραμένου τμήματος, η μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση και απόρριψη αυτού. 
 
(1 μ2) 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 
(Ολογράφως) :σαράντα 

 
A.T. : 073 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 
A.T. : 074 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441 

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, 
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών 
πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή 
σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

(Ολογράφως) :δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 075 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48 Συρματόπλεγμα  ρομβοειδούς οπής 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 



Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό), 
τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,05 

(Ολογράφως) :τρία και πέντε λεπτά 

A.T. : 076 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.01 Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδεριών περίφραξης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6126 

Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδεριών περίφραξης, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων. Ήτοι έλεγχος των σημείων στήριξης των σιδεριών, γενική επισκευή, συμπλήρωση τεμαχίων 
που λείπουν, προσαρμογή των διαστάσεων όπου χρειαστεί στις νέες κατασκευές, καθαρισμός, αφαίρεση 
παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο και βαφή με ισχυρό αντισκωριακό και διπλή στρώση με βερνικόχρωμα 
ριπολίνης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι 
υλικά γενικά, μικρουλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους επισκευής, συντήρησης και βαφής, 
συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης και επανατοποθέτησης εάν αυτό είναι αναγκαίο. 
 
 
(1 m2) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 33,00 

(Ολογράφως) :τριάντα τρία 

 
A.T. : 077 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 
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 ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος 

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

 
A.T. : 078 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και 
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) :σαράντα πέντε 

A.T. : 079 



Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.01 Υαλόθυρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Υαλόθυρα αλουμινίου, πιστοποιημένη κατά CE, προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική 
διαδικασία, με θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα. Η θύρα είναι ανοιγόμενη, οποιονδήποτε διαστάσεων 
και εξοπλισμένη με μεντεσέδες βαρέως τύπου. Η επιλογή του προφίλ αλουμινίου θα γίνει σε 
συνεννόηση με την υπηρεσία. 
 
Θερμοδιακοπή 
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας με Uf <= 2,30 W/m2K 
 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας 
Η μορφή των ειδικών τεμαχίων λειτουργίας (χειρολαβές, κλπ.) θα είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή και αθόρυβη λειτουργία 
των κουφωμάτων. 
 
Παρεμβύσματα στεγανότητας 
Η σφράγιση των υαλοπινάκων γίνεται με παρεμβύσματα από ΕPDM, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε ότι αφορά ειδικά στα εξωτερικά παρεμβύσματα (π.χ. λάστιχα 
τζαμιών) επιβάλλεται η χρήση αρμόκολλας για τη συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ. 
 
Βαφή κουφωμάτων 
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωμάτων πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALICOAT. 
Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80μm. Oι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα 
είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. H επιλογή της απόχρωσης, κατά RAL, θα γίνει καθ' υπόδειξη της 
υπηρεσίας. 
Η στερέωση του θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος πάνω στην ψευτόκασα θα πραγματοποιηθεί ώστε να 
μησχηματίζονται γέφυρες και διακόπτεται η θερμομόνωση. 
 
Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και 
εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής 
και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και 
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 
κουφωμάτων αλουμινίου. 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες της 
προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών 
στερέωσης και γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm. 
Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου ακολουθεί την ΕΤΕΠ 1501-03-08-03 
-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως) :διακόσια είκοσι 

A.T. : 080 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.05 Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενη με δυνατότητα ύπαρξης ανακλινομένου 
φεγγίτη. 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 



Θύρα εισόδου αλουμινίου πιστοποιημένη κατά CE, προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά  ISO 
παραγωγική διαδικασία. Η θύρα θα είναι συμπαγής με πλήρωση από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) 
αλουμινίου,. Η θύρα θα είναι ανοιγόμενη, οποιονδήποτε διαστάσεων, με δυνατότητα ύπαρξης απλώς 
ανακλινόμενου φεγγίτη, με θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα. H θύρα θα είναι εξοπλισμένη με 
μεντεσέδες βαρέως τύπου. Η επιλογή του προφίλ αλουμινίου θα γίνει σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 
 
 
Θερμοδιακοπή 
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Uf<= 2,30W/m2K. 
 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας 
Η μορφή των ειδικών τεμαχίων λειτουργίας (π.χ. χειρολαβές) θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται 
η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή και αθόρυβη λειτουργία των 
κουφωμάτων. 
 
 
Βαφή κουφωμάτων 
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωμάτων πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALICOAT. 
Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80μm. Oι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα 
είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. 
 
 
Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και 
εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής 
και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και 
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 
κουφωμάτων αλουμινίου. 
 
 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες της 
προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών 
στερέωσης και γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
 
Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm. 
 
Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου ακολουθεί την ΕΤΕΠ 1501-03-08-03 
-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" 
 
 
Η τιμή αφορά κούφωμα αλουμινίου χρώματος λευκού. Σε περίπτωση επιλογής άλλης απόχρωσης, κατά 
RAL, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, η τιμή θα προσαυξάνεται κατά 5% 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως) :διακόσια είκοσι 

A.T. : 081 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.05 Θερμοδιακοπτόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6523 



Θερμοδιακοπτόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη, πιστοποιημένο 
κατά CE, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, με θερμοδιακοπή σε φύλλο 
και κάσα. Η επιλογή του προφίλ αλουμινίου θα γίνει σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 
 
 
Θερμοδιακοπή 
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
Uf<= 2,80 W/m2K. 
 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας 
Η μορφή των ειδικών τεμαχίων λειτουργίας (χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ.) θα είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή και αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων. 
 
 
Παρεμβύσματα στεγανότητας 
Η σφράγιση των υαλοπινάκων γίνεται με παρεμβύσματα από ΕPDM, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε ότι αφορά ειδικά στα εξωτερικά παρεμβύσματα (π.χ. λάστιχα 
τζαμιών) επιβάλλεται η χρήση αρμόκολλας για τη συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ. 
 
 
Βαφή κουφωμάτων 
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωμάτων πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALICOAT. 
Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80μm. Oι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα 
είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. 
 
Η στερέωση του θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος πάνω στην ψευτόκασα θα πραγματοποιηθεί ώστε να μη 
σχηματίζονται γέφυρες και διακόπτεται η θερμομόνωση. 
 
 
Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και 
εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής 
και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και 
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 
κουφωμάτων αλουμινίου. 
 
 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες της 
προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών 
στερέωσης και γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
 
Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm. 
 
Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου ακολουθεί την ΕΤΕΠ 1501-03-08-03 
-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" 
 
 
Η τιμή αφορά κούφωμα αλουμινίου χρώματος λευκού. Σε περίπτωση επιλογής άλλης απόχρωσης, κατά 
RAL, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, η τιμή θα προσαυξάνεται κατά 5% 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως) :διακόσια είκοσι 

 
A.T. : 082 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.19 Σύνθετο θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς 
ανακλινόμενα φατνώματα. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 



Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου, πιστοποιημένο κατά CE, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO 
παραγωγική διαδικασία, με θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα. Το κούφωμα αποτελείται από οιονδήποτε 
αριθμό σταθερών ή/και απλώς ανακλινόμενων φατνωμάτων. Η επιλογή του προφίλ αλουμινίου θα γίνει 
σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 
 
 
Θερμοδιακοπή 
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
Uf<= 2,30 W/m2K. 
 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας 
Η μορφή των ειδικών τεμαχίων λειτουργίας (χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ.) θα είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή και αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων. 
 
 
Παρεμβύσματα στεγανότητας 
Η σφράγιση των υαλοπινάκων γίνεται με παρεμβύσματα από ΕPDM, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
 
 
 
 
Βαφή κουφωμάτων 
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωμάτων πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALICOAT. 
Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80μm. Oι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα 
είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. 
 
Η στερέωση του θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος πάνω στην ψευτόκασα θα πραγματοποιηθεί ώστε να μη 
σχηματίζονται γέφυρες και διακόπτεται η θερμομόνωση. 
 
 
Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και 
εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής 
και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και 
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 
κουφωμάτων αλουμινίου. 
 
 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες της 
προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών 
στερέωσης και γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
 
Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm. 
 
Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου ακολουθεί την ΕΤΕΠ 1501-03-08-03 
-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" 
 
 
Η τιμή αφορά κούφωμα αλουμινίου χρώματος λευκού. Σε περίπτωση επιλογής άλλης απόχρωσης, κατά 
RAL, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, η τιμή θα προσαυξάνεται κατά 5% 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00 
(Ολογράφως) :εκατόν σαράντα πέντε 

A.T. : 083 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.20 Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από οιονδήποτε αριθμό 
επάλληλων ή συναντώμενων φύλλων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524 



Θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από οιονδήποτε αριθμό επάλληλων ή συναντώμενων 
φύλλων, πιστοποιημένο κατά CE, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, με 
θερμοδιακοπή σε φύλλο και κάσα. Η επιλογή του προφίλ αλουμινίου θα γίνει σε συνεννόηση με την 
υπηρεσία. 
 
 
Θερμοδιακοπή 
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
Uf<= 2,80 W/m2K. 
 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας 
Η μορφή των ειδικών τεμαχίων λειτουργίας (χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ.) θα είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή και αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων. 
 
 
Παρεμβύσματα στεγανότητας 
Η σφράγιση των υαλοπινάκων γίνεται με παρεμβύσματα από ΕPDM, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε ότι αφορά ειδικά στα εξωτερικά παρεμβύσματα (π.χ. λάστιχα 
τζαμιών) επιβάλλεται η χρήση αρμόκολλας για τη συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ. 
 
 
Βαφή κουφωμάτων 
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωμάτων πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALICOAT. 
Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80μm. Oι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα 
είναι ελεύθερες μολύβδου και TGIC. 
 
Η στερέωση του θερμοδιακοπτόμενου κουφώματος πάνω στην ψευτόκασα θα πραγματοποιηθεί ώστε να μη 
σχηματίζονται γέφυρες και διακόπτεται η θερμομόνωση. 
 
 
Το κούφωμα νοείται πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και 
εξαρτημάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής 
και του κτηρίου (εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης) και 
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων 
κουφωμάτων αλουμινίου. 
 
 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες της 
προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθειας και τοποθέτησης μηχανισμών 
στερέωσης και γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση. 
 
Περιλαμβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm. 
 
Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου ακολουθεί την ΕΤΕΠ 1501-03-08-03 
-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" 
 
 
Η τιμή αφορά κούφωμα αλουμινίου χρώματος λευκού. Σε περίπτωση επιλογής άλλης απόχρωσης, κατά 
RAL, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, η τιμή θα προσαυξάνεται κατά 5% 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 
(Ολογράφως) :εκατόν εβδομήντα πέντε 

 
A.T. : 084 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 



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

(Ολογράφως) :δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

 

 
A.T. : 085 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) :έντεκα και είκοσι λεπτά 

 
A.T. : 086 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους 
από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,68 

(Ολογράφως) :εξήντα οκτώ λεπτά 

 
A.T. : 087 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.81 Επιχρίσματα λαμπάδων πλάτους έως 30cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181 

Επιχρίσματα λαμπάδων πλάτους έως 30cm. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικρουλικά επί 
τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50 

(Ολογράφως) :οκτώ και πενήντα λεπτά 



 
A.T. : 088 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά 
την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο 
επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά 
το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην 
περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση 
ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και 
της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. 
 
Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

 
A.T. : 089 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.04 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά 
την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο 
επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά 
το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην 
περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση 
ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και 
της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. 
 
Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,20 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε και είκοσι λεπτά 

 
A.T. : 090 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.01 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων 
αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με 
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με 
αναδίπλωση. 
 
Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20 

(Ολογράφως) :είκοσι και είκοσι λεπτά 



A.T. : 091 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών 
με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με 
αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με 
αναδίπλωση. 
 
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

 
A.T. : 092 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 
πολυουρεθάνης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην 
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από 
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί 
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και 
εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους 
συνδέσμους υψηλής αντοχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) :σαράντα πέντε 

 
A.T. : 093 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή 
φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), 
θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα 
ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου 
"Π"ή τύπου "Η"). 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον 
εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50 

(Ολογράφως) :εξήντα επτά και πενήντα λεπτά 

 



 
A.T. : 094 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) :δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 095 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

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 επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 
 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00 

(Ολογράφως) :τριάντα ένα 

 
A.T. : 096 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 



Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

A.T. : 097 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

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

 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00 

(Ολογράφως) :τριάντα έξι 

A.T. : 098 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 



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

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

A.T. : 099 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

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

 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00 

(Ολογράφως) :τριάντα έξι 

A.T. : 100 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

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



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

A.T. : 101 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 
cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με 
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) :δέκα οκτώ 

A.T. : 102 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 
cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με 
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

 
A.T. : 103 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, 
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου 
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος 
στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου. 
 
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, 
η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι 
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά 
και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) :εννέα 

 
A.T. : 104 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503 



Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00 

(Ολογράφως) :ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 105 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο 
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) :δέκα και δέκα λεπτά 
A.T. : 106 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 
cm και πλάτους έως 20 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7524 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 
cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 



(Ολογράφως) :εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 107 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00 

(Ολογράφως) :ογδόντα τέσσερα 

 
 
A.T. : 108 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.41.01 Επισκευή μαρμαρόστρωσης βαθμίδων (πάτημα - ρίχτυ) με μάρμαρο  πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 

Επισκευή μαρμαρόστρωσης βαθμίδων (πάτημα - ρίχτυ) με μάρμαρο πάχους 3/2 (βατήρων / μετώπων). 
Περιλαμβάνεται η προσεκτική απομάκρυνση των σπασμένων / αποκολλημένων τεμαχίων και των 
τσιμεντοκονιών ή γενικώς των κονιαμάτων στρώσεων και ο καθαρισμός της επιφανείας. Περιλαμβάνεται 
επίσης η προμήθεια και μεταφορά των νέων πλακών  μαρμάρου επί τόπου, 
 
η λειότριψη επί τόπου, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
 
Επισκευή μαρμαρόστρωσης βαθμίδων (πάτημα - ρίχτυ) με μάρμαρο πάχους  3 / 2 cm. 
(βατήρων/μετώπων). 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00 
(Ολογράφως) :εξήντα πέντε 

A.T. : 109 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.04 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.2 

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



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

 
A.T. : 110 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621 

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί 
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 
Υαλοπίνακες οπλισμένοι  πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 38,90 

(Ολογράφως) :τριάντα οκτώ και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 111 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.20.02 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7622 

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί 
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 
Υαλοπίνακες οπλισμένοι  πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 41,40 

(Ολογράφως) :σαράντα ένα και σαράντα λεπτά 

 
A.T. : 112 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους : 
18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) :πενήντα 

 
A.T. : 113 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.14.01 Τοποθέτηση στόκου τζαμιών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7614 



Τοποθέτηση στόκου τζαμιών, με απόξεση του παλαιού στόκου και καθαρισμό της 
επιφανείας,σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 
υαλοπίνακες". 
 
(1 m). Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) :ένα και πενήντα λεπτά 

 
A.T. : 114 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με 
ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, 
καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα 
και τελικό τρίψιμο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) :δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 115 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδεμάτων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών". 
 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως 
υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, 
διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. 
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή 
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό 
σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο 
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, 
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
 
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

(Ολογράφως) :τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 116 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.28 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) 
επί μη μεταλλικών επιφανειών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών 
(αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, 
σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση 
 



υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, 
επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,35 

(Ολογράφως) :τρία ακι τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 117 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό 
οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και 
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25 

(Ολογράφως) :δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 118 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) :έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 119 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Διαμέτρου έως 1". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 

(Ολογράφως) :ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 120 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 



Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25 

(Ολογράφως) :δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 121 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

(Ολογράφως) :τρία και σαράντα λεπτά 
A.T. : 122 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4'' 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Διαμέτρου από 3 έως 4". 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) :τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 
A.T. : 123 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 

συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, 
βάσεως νερού η διαλύτου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,70 
(Ολογράφως) :δέκα και εβδομήντα λεπτά 

 
A.T. : 124 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.97 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος 



Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, για την προστασία έναντι 
διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες, με εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση 
υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με 
ρολλό ή πιστολέτο 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία της 
επιφανείας εφαρμογής, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται 
από τον προμηθευτή του υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και 
συσκευές και η εργασία ανάμιξης και εφαρμογής του υλικού της επίστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) :δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 125 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.54 Aνακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 

Aνακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών 
γενικώς, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών" ήτοι: προετοιμασία επιφανειών (απόξεση όπου απαιτείται τρίψιμο με 
υαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα) και δύο στρώσεις βερνικιού πολυουρεθάνης με απλό ή δύο 
συστατικών διαλυτικό ή νέφτη (αναλόγως του υπάρχοντος υποστρώματος)με χρήση 

 
πινέλου ή πιστολιού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,80 

(Ολογράφως) :οκτώ και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 126 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.62 Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7762 

Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών παλαιών χρωματισμών με ελαιόχρωμα σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με 
τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" ήτοι: προετοιμασία των 
επιφανειών (τρίψιμο και αστάρωμα με αστάρι μετάλλου όπου απαιτείται) και διάστρωση δύο στρώσεων 
βερνικοχρώματος επιλογής της υπηρεσίας μετά επισκευής επιχρισμάτων έως 15% της επιφανείας. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60 

(Ολογράφως) :έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 127 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.66 Ανακαίνιση χρωματισμών θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής 
βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία > 80 οC 
 Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΟΙΚ 7766 

30% ΟΙΚ 7793 



Ανακαίνιση χρωματισμών θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,ενός 
συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία 80 οC, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
 
επιφανειών". Απόξεση με εφαρμογή αντιδιαβρωτικών χημικών, διάστρωση αντισκωριακού μίνιου με 
πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση βερνικοχρώματος ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες 
με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Η εργασία προϋποθέτει την εξαγωγή και 
την επανατοποθέτηση του θερμαντικού σώματος στην ίδια θέση. 
 
 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων. 

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

A.T. : 128 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής βάσεως. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων matt (κατά ΕΝ13300), με οικολογικά χρώματα 
ακρυλικής βάσεως, κλάσης 2 ή 1 (κατά ΕΝ13300), πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα 
απονομής οικολογικού σήματος (οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλάζιο Άγγελο του 
Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Green Seal των ΗΠΑ κλπ). 
 
Η εφαρμογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των 
επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10- 
02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) :δέκα 

 
A.T. : 129 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα ακρυλικής βάσεως, 
με συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας ? 0,8 και συντελεστή ανακλαστικότητας στην ηλιακή 
ακτινοβολία μεταξύ 0,6 και 0,7. Οι βαφές πρέπει να είναι πιστοποιημένες από διεθνώς 
αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (π.χ. οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
Επίσης πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς τα οπτικά τους χαρακτηριστικά από αναγνωρισμένο 
εργαστήριο. 
 
Η εφαρμογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των 
επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία. 
 
 
 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00 
(Ολογράφως) :έντεκα 

A.T. : 130 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.03 Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 
Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα 
ακρυλικής βάσεως, με συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας ? 0,8 και συντελεστή 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία μεταξύ 0,6 και 0,7. Οι βαφές πρέπει να είναι 
πιστοποιημένες από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (π.χ. οικολογικό 
σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς τα οπτικά τους 
χαρακτηριστικά από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
 
 
Η εφαρμογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των 
επιφανειών μετά επισκευής επιχρισμάτων έως 15% της επιφανείας, τρίψιμο και αστάρωμα και εφαρμογή 
δύο στρώσεων του τελικού χρώματος σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
 
 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 
(Ολογράφως) :δώδεκα 

A.T. : 131 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.04 Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων matt (κατά ΕΝ13300), με οικολογικά 
χρώματα ακρυλικής βάσεως, κλάσης 2 ή 1 (κατά ΕΝ13300), πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένο 
φορέα απονομής οικολογικού σήματος (οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλάζιο Άγγελο του 
Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Green Seal των ΗΠΑ κλπ). 
 
 
Η εφαρμογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των 
επιφανειών μετά επισκευής επιχρισμάτων έως 15% της επιφανείας, τρίψιμο και αστάρωμα και εφαρμογή 
δύο στρώσεων του τελικού χρώματος  σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00 

(Ολογράφως) :έντεκα 

A.T. : 132 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.81.01 Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με οικολογικά 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος matt (κατά 
ΕΝ13300), με οικολογικά χρώματα ακρυλικής βάσεως, κλάσης 2 ή 1 (κατά ΕΝ13300), πιστοποιημένα από 
διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Γαλάζιο Άγγελο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Green Seal των ΗΠΑ κλπ),σύμφωνα με τις 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, σπατουλάρισμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 



(Ολογράφως) :δέκα πέντε 

A.T. : 133 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων matt σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, με οικολογικά χρώματα 
ακρυλικής βάσεως, κλάσης 2 ή 1, πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής 
οικολογικού σήματος (οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλάζιο Άγγελο του Γερμανικού 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Green Seal των ΗΠΑ κλπ). 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα με υλικό έμφραξης πόρων της γυψοσανίδας (για τη μείωση της 
απορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων του τελικού οικολογικού χρώματος ακρυλικής 
βάσεως. 
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε 

 
A.T. : 134 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού 
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
 
A.T. : 135 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια 
επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ 
βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50 

(Ολογράφως) :τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 



 
A.T. : 136 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.21 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα 
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) στη υπάρχουσα υποδομή. 
β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιά από ράβδο 
αλουμινίου ή μπρούντζου. 
γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

 
A.T. : 137 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.06 Εσωτερικά χωρίσματα πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη 
επένδυση από γυψοσανίδες 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 



Κατασκευή μη φερόντων εσωτερικών χωρισμάτων τελικού πάχους 150 χιλιοστών, για ύψος τοίχου μέχρι 
7,20μ. 
 
 
Η τοιχοποιία αποτελείται από: 
1) μεταλλικό σκελετό με ορθοστάτες από γαλβανισμένο χάλυβα CW-profil διατομής 100 Χ 50 Χ 0.6, 
τοποθετημένους ανά 60 εκατοστά. 
 
2) δύο οριζόντιους στρωτήρες UW-profil, διατομής αντίστοιχης με τους μεταλλικούς ορθοστάτες, 
βιδωμένους στο δάπεδο και την οροφή με εκτονούμενα βύσματα με καρφί. 
 
Η σύνδεση του σκελετού γίνεται με λαμαρινόβιδες κατάλληλης διαμέτρου. 
Πρίν από την στερέωση του σκελετού σε δάπεδο, οροφή και τοίχους παρεμβάλεται αφρώδης ειδική 
μονωτική ταινία για καλύτερη ηχομόνωση και προσαρμογή. 
 
 
Η επένδυση του σκελετού γίνεται αμφίπλευρα με 2 σειρές γυψοσανίδες. Η σειρά τοποθέτησης των 
γυψοσανιδών είναι η εξής: ηχομονωτική και πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm + γυψοσανίδα 
υψηλής αντοχής ανθεκτική σε κρούση πάχους 12,5 mm + μεταλλικός σκελετός + μόνωση με πετροβάμβακα 
πάχους 80 mm και πυκνότητας 100 kg/m3 + γυψοσανίδα υψηλής αντοχής ανθεκτική σε κρούση πάχους 
12,5 mm + ηχομονωτική και πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm. 
 
Οι γυψοσανίδες στερεώνονται στο σκελετό με ειδικές βίδες διαφόρων μηκών ανάλογα με το συνολικό 
πάχος των στρώσεων. 
 
 
Κατά την εφαρμογή κάθε στρώσης γυψοσανίδας γίνεται αρμολόγηση αυτής (γέμισμα - ταινία αρμού - 
αρμολόγηση) για να αποφευχθούν τριχοειδείς ρωγμές από 
 
συστολοδιαστολές. Οι αρμοί των γυψοσανίδων της μιάς σειράς αντιστοιχούν στο μέσον περίπου των 
γυψοσανίδων της άλλης, το βίδωμα δε των γυψοσανίδων στις θέσεις των αρμών προβλέπεται να γίνεται 
σε θέσεις ορθοστατών. 
 
 
Στις θέσεις ανοιγμάτων θυρών ή παραθύρων ή υαλοστασίων σταθερών ή κινητών, ο σκελετός ενισχύεται 
περιμετρικά της κάσσας με δύο επιπλέον ορθοστάτες CW-profil, οι οποίοι συνδέονται με τους 
στρωτήρες. Το πανωπρέκι - κατωπρέκι του ανοίγματος είναι UW-profil. 
 
Στο κάτω μέρος του τελειωμένου τοιχοπετάσματος τοποθετείται σοβατεπί βιδωτό και κολλητό από 
υλικό που υποδεικνύει η υπηρεσία, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στις αίθουσες. 
 
 
Η όλη κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας. Στην τιμή του άρθρου 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά και προσκόμιση όλων των απαιτουμένων υλικών και μικρουλικών 
και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. Ευρώ (Αριθμητικά): 66,00 

(Ολογράφως) :εξήντα έξι 

 
A.T. : 138 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 

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

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) :δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 139 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 



Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές 
ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή 
ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της 
επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, 
primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της 
επαλείψεως. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50 

(Ολογράφως) :εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 140 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα 
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση 
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, 
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. 
 
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60 

(Ολογράφως) :δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 
 
A.T. : 141 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό 
υλικό 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 
8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και 
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους 
του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του 
προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με 
ελαστομερή υλικά". 
 
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος 
προσαρμόζεται αναλογικά. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) :έντεκα και είκοσι λεπτά 

 
A.T. : 142 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2238.2 Επιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

Eπιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας από τις φυτικές ίνες (λειχίνες) 
με συρματόβουρτσα, πλύσιμο αυτής και επαναφορά της επιφάνειας της 
ταράτσας ή δώματος στην αρχική κατάσταση. 
 
(1 m2) 



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

 
A.T. : 143 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7121 Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων 
Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 7121 

50% ΟΙΚ 7131 
Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα ως εν άρθρο 71.21 ή 
μαρμαροκονίαμα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή οροφών, ήτοι καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, 
προετοιμασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με 
τα υλικά και μικρουλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα 
εργασίας,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επισκευασμένης επιφάνειας (m2). 

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

A.T. : 144 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7121.002 Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 14-01-01-01 "Καθαρισμός 
επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά και 14-01-01-02 "Προετοιμασία επιφανείας 
σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων". 
 
Α) Προεργασίες: 
Για επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος ή επιφάνειες όπου απαιτείται επιπρόσθετη επίστρωση με βαφές 
ή υδροφοβικός εμποτισμός, η επιφάνεια προετοιμάζεται με υδροβολή (με πίεση μέχρι 18 MPa - 180 
bars). 
Για επιφάνειες σκυροδέματος όπου απαιτείται επιπρόσθετη επικάλυψη με τσιμεντοειδούς βάσης 
επιστρώσεις, η επιφάνεια εκτραχύνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα αμμοβολής ή υψηλής πίεσης 
υδροβολής (με πίεση μέχρι 60 MPa - 600 bars). 
Για βέλτιστη απόδοση της διεισδυτικότητας, το υπόστρωμα αφήνεται να στεγνώσει πριν την εφαρμογή 
του αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου Sika Ferrogard-903+ της SIKA ή ισοδύναμου. 
Β) Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος: Επάλειψη επί της προαναφερθείσας 
επιφανείας με αναστολέα διάβρωσης, υγράς μορφής ως άνω, ενδεικτικού τύπου Sika Ferrogard 903+ 
της SIKA ή ισοδυνάμου, για την προστασία εν γένει των οπλισμών έναντι διάβρωσης. 
 
Η εφαρμογή γίνεται σε τρεις στρώσεις (αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώματος), με το 
υλικό του αναστολέα διάβρωσης αδιάλυτο, εκτελεσμένη υγρό σε υγρό επιμελώς με ρολό, βούρτσα, ή 
χειροκίνητο χαμηλής πιέσεως ψεκασμό. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται περατωμένη εργασία και υλικά, εφαρμοσμένα επί παντός είδους τμημάτων 
έργου, σε οποιασδήποτε στάθμη από του εδάφους, εκτελεσμένης καλώς σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του 
έργου. 
Η υδροβολή καθώς και η ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων τιμολογούνται με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80 
(Ολογράφως) :τρία και ογδόντα λεπτά 

 



A.T. : 145 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7121.100 Αποκατάσταση  τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξείδωσης 
οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, 
σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Αποκατάσταση αρχικής διατομής σκυροδέματος, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm, με ειδικό σύστημα 
επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου 
 
SikaMonoTop της SIKA ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504. Εφαρμογή συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας και επισκευαστικών κονιαμάτων επί 
εκτεθειμένων σιδηροπλισμών και επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά 
τμήματα, σύμφωνα με τη μελέτη και τις ΕΤΕΠ 14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου 
 
σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού" και ΕΤΕΠ 14-01-09-01 "Καθαρισμός επιφανείας 
αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών". Το ανωτέρω  σύστημα περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω: 
 
Α) Προεργασίες: Απομακρύνονται τα επιχρίσματα ή επικαλύψεις και το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή 
της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός. Ο καθαρισμός γίνεται με σφυρί ή καλέμι, με 
κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος 
πρέπει να είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν 
περιμετρική. 
 
Η απομάκρυνση του σκυροδέματος γίνεται έτσι ώστε το περίγραμμα να εξασφαλίζει κατάλληλες 
συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν για την αποκατάσταση της 
βλάβης. 
 
Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια με συρματόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης ή 
αμμοβολή. Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος. 
 
Ακολουθεί καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με 
πεπιεσμένο αέρα χωρίς συμπιεστή λαδιού. 
 
Β) Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του 
οπλισμού, εφαρμόζεται τσιμεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, ενός συστατικού, 
ενδεικτικού τύπου SikaMonoTop 910Ν της SIKA ή ισοδύναμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Γίνεται εφαρμογή της πρώτης στρώσης στην κατάλληλα 
προετοιμασμένη επιφάνεια του σιδηροπλισμού και μετά την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρμογή 
της δεύτερης στρώσης προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυμμένης 
επιφάνειας οπλισμού, όσο και επί της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, αφού προηγηθεί 
διαβροχή υποστρώματος μέχρι κορεσμού. 
 
Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατομής με επισκευαστικό κονίαμα: Αμέσως μετά τη διάστρωση του 
κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμα νωπό, εφαρμόζεται ινοπλισμένο 
επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού τύπου ενδεικτικού SikaMonoTop Dynamic της 
SIKA ή ισοδύναμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της 
διατομής του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην μελέτη. 
 
Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση. 
Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος πρέπει να παραμένουν υγρές επί 48 ώρες με τακτική 
διαβροχή ή υγρή λινάτσα. 
 
Η υδροβολή ή αμμοβολή καθώς και η ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων τιμολογούνται με τα αντίστοιχα 
κατά περίπτωση άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Σημειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της εν λόγω τοπικής 
βλάβης θα προσημειωθούν και θα προμετρηθούν από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00 
(Ολογράφως) :εβδομήντα 

 
 
 



A.T. : 146 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

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

  
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 18,85 
Ευρώ (Αριθμητικά) :18,85 

(Ολογράφως) :δέκα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 147 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού 
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 
 
- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
 
- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 
 
- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού 
 
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής 
σήμανσης 
 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm. 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15 

(Ολογράφως) :ένα και δέκα πέντε λεπτά 

Α.Τ : 148 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 



Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), 
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, 
 
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal), 
 
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
 
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20 

(Ολογράφως) :ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 149 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 
και υπαίθρια έργα. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
 
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 
 
 
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

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

 
A.T. : 150 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 



Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
 
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
 
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
 
- η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον 
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
 
ΕΥΡΩ : 6,30 + ΜΤΦ 
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 13,65 
Ευρώ (Αριθμητικά) :13,65 

(Ολογράφως) :δέκα τρία και εξήντα πέντε λεπτά 

 
A.T. : 151 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ09.1 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
 
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
 
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
 
- η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον 
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 
 



ΕΥΡΩ : 7,20 + ΜΤΦ 
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 
(0,21€/m3.km)     35  x 0,21 =    7,35 
Συνολικό κόστος άρθρου 14,55 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) :14,55 
(Ολογράφως) :δέκα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά 

 
A.T. : 152 

Άρθρο : Ν 77.90.01 Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων χώρων στάθμευσης οχημάτων 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χάραξη και χρωματισμός 
διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με σχέδια και υποδείξεις 
της υπηρεσίας. 
 
α) Χάραξη των διαγραμμίσεων ευθυγράμμων και κυκλικών τμημάτων με βάση τα παλαιά ίχνη εφόσον 
υπάρχουν ή χάραξη νέων ιχνών μέ ράματα. 
 
β) Επιμελής καθαρισμός των θέσεων που θα γίνουν οι διαγραμμίσεις (σκούπισμα, πλύσιμο, απόξεση 
εφόσον απαιτείται). 
 
γ) Διαγράμμιση με κατάληλο μηχάνημα ή δια χειρών με ρολλό με χρώματα διαγραμμίσεων ανεξίτηλα 
πολυουρεθανικής ή εποξειδικής σύνθεσης σε δύο τουλάχιστον στρώσεις η όσες απαιτούνται για 
επίτευξη άρτιου αποτελέσματος. 
 
Αναλόγως του είδους του δαπέδου (ασφαλτικό σκυρόδεμα κ.λ.π) που θα γίνει η διαγράμμιση θα 
προηγηθεί προεπάλειψη με κατάλληλο αστάρι. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα ως και κάθε εργασία για την εκτέλεση του 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 
(Ολογράφως) :τρία 

 
A.T. : 153 

Άρθρο : ΝΑΤΗΕ 8062.42 Υδρορρόη από χαλυβδοσωλήνα ανοξείδωτο κατά AISI 316, κυκλικής διατομής, με τα 
ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, Ον. Διαμ. DN 80 ( 3 ins ) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Υδρορροή από χαλυβδοσωλήνα ανοξείδωτο κατά AISI 316, κυκλικής διατομής, με τα ανοξείδωτα 
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. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δοκιμές στεγανότητας προς παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ενός μ.μ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,00 
(Ολογράφως) :εξήντα επτά 

A.T. : 154 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036 Αποξήλωση υδρορροής 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Αποξήλωση υδρορροής για την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στις προσόψεις του κτηρίου. Η τιμή 
περιλαμβάνει την εργασία αποξήλωσης, τη φόρτωση και μεταφορά, τη συσσώρευσή τους, κάθε εργασία 
πιθανής τροποποίησης που θα απαιτηθεί. 
 
Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία. 
 
Τιμή ανά μ.μ. 



Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 
(Ολογράφως) :πέντε 

A.T. : 155 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8052.2 Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων δώματος (ταρατσομόλυβα) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 

Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων δώματος (ταρατσομόλυβα), χυτοσιδηρά ή από γαλβανισμένο 
χάλυβα, ελαχίστου πάχους 3mm, με προκατασκευασμένη και διαμορφωμένη ανάλογα με τις κλίσεις του 
δώματος χοάνη - λεκάνη διαστάσεων 40x40 (cm). 
 
Στον πυθένα της λεκάνης συγκολλάται με ανάλογη συγκόλληση σωλήνας ευθύγραος ή καπύλος. Oι 
εξωτερικές διαστάσεις του σωλήνα θα είναι ίδιες ε τις εσωτερικές διαστάσεις των κατακόρυφων 
υδρορροών, έτσι ώστε να εισχωρεί έσα στην υδρορροή σε βάθος τουλάχιστον 10 εκ. Στο στόμιο της 
λεκάνης, που είναι στον πυθμένα τοποθετείται συρμάτινο πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα σχήματος 
πομπέ. 
 
Τα ταρατσομόλυβα τοποθετούνται πριν την εφαρμογή της στεγάνωσης του δώματος, ώστε το σύστημα 
υγρομόνωσης  (ασφαλτικό,  μεμβράνη κ.λπ.) να επικαλύψει τις απολήξεις της χοάνης (στάθμη 
επιφανείας ταρατσομόλυβου χαμηλότερη κατά 2 cm από τη στάθμη επιφανείας του δώματος). Η 
τοποθέτηση γίνεται κολυμβητή σε τσιμεντοκονία 1:3 στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται λοιπά γενικά εξαρτήματα & υλικά επί τόπου και εργασία διαμορφώσεως, 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας των εν λόγω διατάξεων 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 
(Ολογράφως) :πενήντα 

 
A.T. : 156 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 3 Σιδηροσωλήνα μαύρη  με  ραφή, διαμέτρου 1 ins κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα), 
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα 
τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες 
κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,63 

(Ολογράφως) :δέκα εννέα και εξήντα τρία λεπτά 

 
A.T. : 157 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 6 Σιδηροσωλήνα μαύρη  με  ραφή, διαμέτρου 2  ins κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα), 
τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα 
τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες 
κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας. 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,33 

(Ολογράφως) :τριάντα και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 158 



Άρθρο : ΑΤΗΕ 42 Xαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 15mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 15mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm, κατά ΕΛΟΤ EN1057 πλήρως 
τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως, (απαγορεύεται η στερέωση με 
ήλους),δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση του ιδίου του υλικού του χαλκοσωλήνα, των υλικών στερεώσεως 
και όλων των ειδικών τεμαχίων.  (ταυ, ρακόρ, σύνδεσμοι κλπ.). Συμπεριλαμβάνεται η εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως όπως και όλες ανεξαιρέτως οι απαραίτητες δοκιμές πιέσεως και 
λειτουργίας προς παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
(1 Μ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,08 

(Ολογράφως) :επτά και οκτώ λεπτά 

A.T. : 159 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 43 Xαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 18mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 18mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm, κατά ΕΛΟΤ EN1057 πλήρως 
τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως, (απαγορεύεται η στερέωση με 
ήλους),δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση του ιδίου του υλικού του χαλκοσωλήνα, των υλικών στερεώσεως 
και όλων των ειδικών τεμαχίων.  (ταυ, ρακόρ, σύνδεσμοι κλπ.). Συμπεριλαμβάνεται η εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως όπως και όλες ανεξαιρέτως οι απαραίτητες δοκιμές πιέσεως και 
λειτουργίας προς παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,68 
(Ολογράφως) :οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 160 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 44 Xαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm, κατά ΕΛΟΤ EN1057 πλήρως 
τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως, (απαγορεύεται η στερέωση με 
ήλους),δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση του ιδίου του υλικού του χαλκοσωλήνα, των υλικών στερεώσεως 
και όλων των ειδικών τεμαχίων.  (ταυ, ρακόρ, σύνδεσμοι κλπ.). Συμπεριλαμβάνεται η εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως όπως και όλες ανεξαιρέτως οι απαραίτητες δοκιμές πιέσεως και 
λειτουργίας προς παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
  
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,53 

(Ολογράφως) :έντεκα και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 161 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 470 Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 



Γενικός έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (εντοπισμός βλάβης - προβλημάτων, μέτρηση γείωσης 
κλπ) και καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (μάρκα και τεχνικά 
χαρακτηριστικά). 
 
α) Ο έλεγχος για την σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα περιλαμβάνει καταγραφή 
οιασδήποτε μορφής τυχόν βλάβης ή έλλειψης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ384 
 
β) Η καταγραφή θα αφορά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτρικούς πίνακες, γείωση, φωτισμό 
κλπ), ασθενή ρεύματα, κλιματισμό, αερισμό, εξαερισμό, θέρμανση, ύδρευση, αποχέτευση, 
ανελκυστήρες, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης κλπ 
 
με πέρας των ανωτέρω ελέγχων θα συντάσσεται τεχνική έκθεση σχετικά με τα προβλήματα και τις 
εκάστοτε παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν. 
 
(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 128,49 
(Ολογράφως) :εκατόν είκοσι οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 162 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 510 Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής εως 19 cm  με inox 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Αντικατάσταση καπναγωγού εσωτερικής διατομής εως 19 cm  με inox,  δηλαδή αποξήλωση παλαιού 
προμήθεια υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,34 
(Ολογράφως) :είκοσι οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

 
A.T. : 163 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 554 Προμήθεια Yδραυλικού υλικού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 

Προμήθεια υδραυλικού υλικού (σωλήνες, βάνες, είδη υγιεινής κλπ), που θα αντικατασταθούν λόγω 
φυσιολογικής φθοράς ή άλλης βλάβης και δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης, η τιμή των 
υλικών θα καθορίζεται από ισχύοντες τιμοκαταλόγους των πιστοποιημένων εταιριών πώλησης κατόπιν 
έγκρισης από την υπηρεσία, η τιμολόγηση του άρθρου για τον ανάδοχο θα προκύψει μετά την εφαρμογή 
της έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς του. 
 
 
Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα 
με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του 
Δήμου. Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά, το οποίο θα διαθέτει 
απαραίτητα ISO9001:2008 και θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο του πιστοποιητικού αν ζητηθεί 
από την υπηρεσία. 
 
 
(1 κ.α.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.800,00 
(Ολογράφως) :τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια 

A.T. : 164 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 555 Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού Ηλεκρικής εγκατάστασης κτιρίου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 



Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου, που θα αντικατασταθούν λόγω 
φυσιολογικής φθοράς ή άλλης βλάβης και δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης, η τιμή των 
υλικών θα καθορίζεται από ισχύοντες τιμοκαταλόγους των πιστοποιημένων εταιριών πώλησης κατόπιν 
έγκρισης από την υπηρεσία, η τιμολόγηση του άρθρου για τον ανάδοχο θα προκύψει μετά την εφαρμογή 
της έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς του. 
 
 
Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, το πρότυπο IEC και 
θα διαθέτουν σήμανση CE, από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Δήμου. Το 
εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά, το οποίο θα διαθέτει απαραίτητα ISO 
9001:2008 και θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο του πιστοποιητικού αν ζητηθεί από την 
υπηρεσία. 
 
(1 κ.α.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.800,00 
(Ολογράφως) :τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια 

A.T. : 165 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 601 Κλιματιστική συσκευή, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 9000 btu/h(ψύξη)/10.500 
btu/h(θέρμανση) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου τοίχου, οροφής αερόψυκτη, inverter, ονομαστικής ισχύος 
τουλάχιστον 12.000 btu/h(ψύξη)/13.500 btu/h(θέρμανση), συμπεριλαμβανομένης και της εσωτερικής 
αλλά και της εξωτερικής μονάδας. 
 
 
Με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον EER/COP=3,4/3,6 
(Energy Efficiency Ratio -EER)/(Coefficient of Performance - COP) 
 
Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent για τις ενεργειακές αποδόσεις 
τους και για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο 
οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης 
της ποιότητας και κατά ISO 14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
Τα μηχανήματα θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες 
εξωτερικού περιβάλλοντος +46 οCDB στην ψύξη και από -15 οCWB στη θέρμανση. 
 
Ο έλεγχος της εσωτερικής μονάδας θα γίνεται με ασύρματο (Remote controller) και επίτοιχο 
χειριστήριο. 
 
Το μέγιστο μήκος λειτουργίας των σωληνώσεων της κλιματιστικής μονάδας θα είναι τουλάχιστον 15m 

 
και η μεγίστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας τουλάχιστον 6m. 
 
Δηλαδή προμήθεια και εγκατάσταση των σχετικών σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων και του 
συστήματος αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων και εν γένει υλικών και μικρουλικών απαραίτητων προς 
πλήρη εγκατάσταση και στήριξη, καθώς και πάσης φύσεως εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με ηλεκτρικό 
δίκτυο και εν γένει κάθε ρύθμισης προς παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
(Μετά τα 8 μέτρα οι σωληνώσεις θα κοστολογούνται έξτρα). 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 616,78 

(Ολογράφως) :εξακόσια δέκα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 166 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 602 Κλιματιστική συσκευή, inverter, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 12.000 btu/h(ψύξη)/13.500 
btu/h(θέρμανση) 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 
Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου τοίχου, οροφής αερόψυκτη, inverter, ονομαστικής ισχύος 
τουλάχιστον 12.000 btu/h(ψύξη)/13.500 btu/h(θέρμανση), συμπεριλαμβανομένης και της εσωτερικής 
αλλά και της εξωτερικής μονάδας. 
 
 
Με βαθμό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον EER/COP=3,4/3,6 
(Energy Efficiency Ratio -EER)/(Coefficient of Performance - COP) 
 
Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent για τις ενεργειακές αποδόσεις 
τους και για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο 
οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης 
της ποιότητας και κατά ISO 14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
Τα μηχανήματα θα έχουν την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε θερμοκρασίες 
εξωτερικού περιβάλλοντος +46 οCDB στην ψύξη και από -15 οCWB στη θέρμανση. 
 
Ο έλεγχος της εσωτερικής μονάδας θα γίνεται με ασύρματο (Remote controller) και επίτοιχο 
χειριστήριο. 
 
Το μέγιστο μήκος λειτουργίας των σωληνώσεων της κλιματιστικής μονάδας θα είναι τουλάχιστον 15m 
και η μεγίστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας τουλάχιστον 6m. 
 
 
Δηλαδή προμήθεια και εγκατάσταση των σχετικών σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων και του 
συστήματος αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων και εν γένει υλικών και μικρουλικών απαραίτητων προς 
πλήρη εγκατάσταση και στήριξη, καθώς και πάσης φύσεως εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με ηλεκτρικό 
δίκτυο και εν γένει κάθε ρύθμισης προς παράδοση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
(Μετά τα 8 μέτρα οι σωληνώσεις θα κοστολογούνται έξτρα). 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 721,78 
(Ολογράφως) :επτακόσια είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 167 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 630 Καθαρισμός εσωτερικής τοπικής μονάδας κλιματισμού τύπου split 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 



Καθαρισμός εσωτερικής τοπικής μονάδας κλιματισμού τύπου split ανεξαρτήτως αποδόσεως επί τόπου 
και σε οποιαδήποτε θέση και ύψος οι δύο μονάδες είναι εγκατεστημένες δηλαδή : 
 
1. Απομόνωση της μονάδας από το ηλεκτρικό ρεύμα 
2. Αφαίρεση των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας, χημικός καθαρισμός των ψυκτικών στοιχείων 
εναλλαγής θερμότητας μέσω και ειδικού απορροφητικού μηχανήματος και πλύσης με ειδικό διάλυμα 
καθαρισμού εναντίων, βακτηρίων και μικροβίων. 
 
3.Χημικός καθαρισμός φίλτρων με τα ανάλογα διαλύματα καθαρισμού ώστε να μην προκληθεί καταστροφή 
των καθώς και καθαρισμός των λεκανών συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων και του σωλήνα απορροής ή 
αντικατάσταση 
 
4. Χημικός καθαρισμός των πτερυγίων αλουμινίου, των χαλκοσωλήνων, του στοιχείου του εξατμιστή, 
από τις διάφορες ουσίες (ιλύς, αιθάλη, σκόνη κλπ) που έχουν συσσωρευθεί στα διάκενα των ανωτέρω 
πτερυγίων με τα ανάλογα διαλύματα. 
 
5. Eπαναπαροχέτευση ηλεκτρική της μονάδας, θέση αυτής σε δοκιμαστική λειτουργία, ρύθμιση και 
επαναφορά της σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
6. Εκτέλεση οιασδήποτε μικροεργασίας χωρίς χρήση υλικών προς αποκατάσταση βλάβης όπως απόφραξη και 
καθαρισμός της λεκάνης αλλά και του δικτύου αποχέτευσης αυτής, σύσφιξη κοχλιών και εν γένει 
ότι απαιτείται και όσες φορές απαιτείται προκειμένου η μονάδα να λειτουργεί σωστά και χωρίς 
διακοπές τόσο  στη θέρμανση όσο και στη ψύξη καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,69 

(Ολογράφως) :δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 168 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 710 Θερμική μόνωση καπναγωγών μέ πάπλωμα απο ορυκτοβάμβακα πάχους 5cm, πάνω σέ 
δικτυωτό γαλβανισμένο πλέγμα 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική μόνωση καπναγωγών οποιασδήποτε διαμέτρου σωλήνα με πάπλωμα από ορυκτοβάμβακα φερόμενο 
πάνω σε δικτυωτό γαλβανισμένο πλέγμα, πάχους 5χιλ., θερμικής αγωγιμότητας σε 0οC λ=0,031 W/mK. 
Το πάπλωμα προσδένεται ανά 50εκ. μέ δακτυλίους από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο διάτρητους ή μη 
(τσέρκια ή κολλάρα). Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού παπλώματος ορυκτοβάμβακος μετά των 
δακτυλίων πρόσδεσης και λοιπών μικρουλικών σύσφιξης καθώς και εργασία μονώσεως, προστασίας και 
στερεώσεως αυτής, ήτοι πλήρους τοποθετήσεως. 
 
(1 m αξονικού μήκους) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,21 
(Ολογράφως) :δέκα οκτώ και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 169 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 715 Θερμική μόνωση καπναγωγών με πάπλωμα απο πετροβάμβακα πάχους 3cm, με 
επικάλυψη αλουμινίου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική μόνωση καπναγωγών οποιασδήποτε διαμέτρου σωλήνα με πάπλωμα από πετροβάμβακα πάχους 3cm, 
με επικάλυψη αλουμινίου, πάχους 5χιλ., θερμικής αγωγιμότητας μόνωσης σε 0οC  λ=0,031 W/mK.  Το 
πάπλωμα προσδένεται ανά 50εκ. με δακτυλίους από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο διάτρητους ή μη 
(τσέρκια ή κολλάρα). Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού παπλώματος πετροβάμβακα μετά των 
δακτυλίων πρόσδεσης και λοιπών μικρουλικών σύσφιξης καθώς και εργασία μονώσεως, προστασίας και 
στερεώσεως αυτής, ήτοι πλήρους τοποθετήσεως. 
 
(1 m αξονικού μήκους) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,47 



(Ολογράφως) :έντεκα και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 170 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 766 Eπανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση υπάρχοντος κλιματιστικού συγκροτήματος τύπου 
split 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Eπανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση υπάρχοντος κλιματιστικού συγκροτήματος τύπου split, αερόψυκτου 
οιασδήποτε αποδόσεως, δηλαδή μεταφορά του συγκροτήματος (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) στον 
τόπο του έργου (εγκαταστάσεως) και εργασία τοποθετήσεως και στηρίξεως της εξωτερικής μονάδας σε 
μεταλλική βάση (η βάση και οι σωληνώσεις μέχρι 5 μέτρα περιλαμβάνονται στην τιμή) η οποία θα 
τοποθετηθεί και θα στηριχθεί σε  εξωτερικό τοίχο, της δε εσωτερικής μονάδας σε εσωτερικό τοίχο 
καθώς και συνδέσεως του συγκροτήματος με την ηλεκτρική γραμμή παροχής και τις ηλεκτρικές γραμμές 
αυτοματισμού των δύο μονάδων του συγκροτήματος, δοκιμές και ρυθμίσεις του συγκροτήματος μετά από 
την σύνδεσή του με τις γραμμές καταθλίψεως και αναρροφήσεως του ψυκτικού κυκλώματος και της 
αποχετεύσεως συμπυκνωμάτων καθώς και κάθε δοκιμής και εργασίας απαιτουμένης προς παράδοση αυτού 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 106,42 

(Ολογράφως) :εκατόν έξι και σαράντα δύο λεπτά 

 
A.T. : 171 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 861 Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη με  ραφή, διαμέτρου  1 ins  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου με  ραφή, ISO - MEDIUM βαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα) 
κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, διαμέτρου  1 ins, πάχους τοιχώματος 3,25 mm, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
επί τόπου του έργου του σιδηροσωλήνα, ως και κάθε είδους ειδικών τεμαχίων (μούφες,  γωνίες, 
καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην ρακόρ, όπως και των αγκίστρων 
στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ των το πολύ 2m και  των μικρουλικών (καννάβι, μίνιο κλπ). 
Συμπεριλαμβάνονται η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως του σιδηροσωλήνα, ως και των 
ειδικών τεμαχίων, των  άγκιστρων στερεώσεως και των απαραίτητων μικρουλικών, όπως επίσης και 
όλες ανεξαιρέτως οι δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας προς παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
(1 Μ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,26 
(Ολογράφως) :είκοσι ένα και είκοσι έξι λεπτά 

 
A.T. : 172 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 865 Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς  ραφή, διαμέτρου  2 1/2 ins κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου χωρίς  ραφή, ISO - MEDIUM βαρέως τύπου(πράσινη ετικέττα) 
κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, διαμέτρου  2 1/2 ins, πάχους τοιχώματος 3,65 mm, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση επί τόπου του έργου του σιδηροσωλήνα, ως και κάθε είδους ειδικών τεμαχίων (μούφες, 
γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην ρακόρ, όπως και των αγκίστρων 
στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ των το πολύ 2m και  των μικρουλικών (καννάβι, μίνιο κλπ). 
Συμπεριλαμβάνονται η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως του σιδηροσωλήνα, ως και των 
ειδικών τεμαχίων, των  άγκιστρων στερεώσεως και των απαραίτητων μικρουλικών, όπως επίσης και 
όλες ανεξαιρέτως οι δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας προς παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
(1 Μ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 39,05 

(Ολογράφως) :τριάντα εννέα και πέντε λεπτά 



A.T. : 173 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 867 Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη χωρίς  ραφή, διαμέτρου  4 ins κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου χωρίς  ραφή, ISO - MEDIUM βαρέως τύπου(πράσινη ετικέττα) 
κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, διαμέτρου  4 ins, πάχους τοιχώματος 4,50 mm, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
επί τόπου του έργου του σιδηροσωλήνα, ως και κάθε είδους ειδικών τεμαχίων (μούφες,  γωνίες, 
καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην ρακόρ, όπως και των αγκίστρων 
στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ των το πολύ 2m και  των μικρουλικών (καννάβι, μίνιο κλπ). 
Συμπεριλαμβάνονται η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως του σιδηροσωλήνα, ως και των 
ειδικών τεμαχίων, των  άγκιστρων στερεώσεως και των απαραίτητων μικρουλικών, όπως επίσης και 
όλες ανεξαιρέτως οι δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας προς παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
(1 Μ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 53,68 

(Ολογράφως) :πενήντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά 
A.T. : 174 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 909 Τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 
Τοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου 
επιχρωμιωμένου επί νιπτήρα Φ 1/2 ins, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 
τόπου του έργου, του αναμικτήρα και των μικρουλικών και υλικών σύνδεσης, 
εργασία πλήρους τοποθέτησης και εγκατάστασης. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 60,63 

(Ολογράφως) :εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 175 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 912 Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως,απο πορσελάνη "Ευρωπαικου" 
(καθήμενου) τύπου, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου του έργου της 
λεκάνης, καθώς και των υλικών στερεώσεως  και συγκολλήσεως επί τόπου, ως 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως στομίων και συνδέσεως με 
την αναμονή αποχέτευσης. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 148,42 

(Ολογράφως) :εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 176 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 913 Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με δοχείο πλύσεως 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως,απο πορσελάνη με δοχείο πλύσεως 
"Ευρωπαικού" (καθήμενου) τύπου, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου του έργου της λεκάνης, 
καθώς και των υλικών στερώσεως  και συγκολλήσεως επί τόπου, ως και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως στομίων και συνδέσεως με την αναμονή αποχέτευσης. 
 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 155,42 

(Ολογράφως) :εκατόν πενήντα πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 177 



Άρθρο : ΑΤΗΕ 916 Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως, 10 λιτρών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 

Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικού ή πρισματοειδούς, 
πατητού ή τραβηκτού ,περιεκτικότητος 10 λιτρών, πλήρους με τον ορειχάλκινο 
πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τά στηρίγματα καί τον 
σωλήνα συνδέσεως μέ τά ρακόρ τού σωλήνα γιά σύνδεση του μέ τόν παράπλευρο 
διακόπτη τροφοδότησης νερού, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου αυτού 
πλήρους ως ανωτέρω, καθώς καί όλων των υλικών και μικρουλικών, ως επίσης 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως πρός παράδοσή του σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 59,81 

(Ολογράφως) :πενήντα εννέα και ογδόντα ένα λεπτά 

 
A.T. : 178 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 928 Τοποθέτηση σιφωνίου νεροχύτου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τοποθέτηση σιφωνίου νεροχύτου από πολυαιθυλένιου μιάς σκάφης (μονό) με τάπα 
για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου 
του σιφωνίου και όλων των μικρουλικών συγκολλήσεως (μολυβδόκολλα κλπ.), ως 
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
με την αναμονή αποχέτευσης. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,41 

(Ολογράφως) :δέκα πέντε και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 179 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1126 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ16.0 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, διαμέτρου Φ16.0 mm, ορατός ή 
εντοιχισμένος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί  τόπου τού έργου τού σωλήνα 
μέ τίς απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια, υλικά 
καί μικρουλικά συνδέσεως καί στερεώσεως, καθώς καί εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,96 

(Ολογράφως) :τρία και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 180 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1134 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, 
διαμέτρου Φ16.0 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, 
διαμέτρου Φ16.0 mm, τύπου HELIFLEX ή Κουβίδη βαρέως τύπου, ορατός ή 
εντοιχισμένος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί  τόπου τού έργου τού σωλήνα 
μέ τίς απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια, υλικά 
καί μικρουλικά συνδέσεως καί στερεώσεως, καθώς καί εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,72 

(Ολογράφως) :έξι και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 181 



Άρθρο : ΑΤΗΕ 1136 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, 
διαμέτρου Φ29.0 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος από PVC, ευθύς ή σπιράλ, 
διαμέτρου Φ29.0 mm, τύπου HELIFLEX ή Κουβίδη βαρέως τύπου, ορατός ή 
εντοιχισμένος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί  τόπου τού έργου τού σωλήνα 
μέ τίς απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια, υλικά 
καί μικρουλικά συνδέσεως καί στερεώσεως, καθώς καί εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
(1 Μ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,68 

(Ολογράφως) :εννέα και εξήντα οκτώ λεπτά 

 
A.T. : 182 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1172 Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής καί διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων 
διαστάσεων 100x54mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής καί διελεύσεως 
ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 100x54mm ενδεικτικού τύπου hager GBD 50100 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού καναλιού  πλήρους μέ 
μικρουλικά στερεώσεως (στηρίγματα) καί ειδικά τεμάχια (γωνίες, καλύμματα, 
σύνδεσμοι,προσαρμοστές, καμπύλες,κ.λ.π), μέ βοηθητικά υλικά συνδέσεως καί 
υποδοχής τών ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς καί εργασία στερεώσεως καί πλήρους 
τοποθετήσεως αυτού καί συνδέσεως μέ λοιπά τμήματα καναλιού, καί διέλευσης 
τών ηλεκτρικών αγωγών. 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,75 

(Ολογράφως) :δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 183 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1175 Πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής καί διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων 
διαστάσεων 15x15mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού με κάλυμμα, επίτοιχου διανομής καί διελεύσεως 
ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 15x15mm δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού 
καναλιού  πλήρους μέ μικρουλικά στερεώσεως (στηρίγματα) καί ειδικά τεμάχια (γωνίες, 
καλύμματα,σύνδεσμοι,προσαρμοστές, καμπύλες,κ.λ.π), μέ βοηθητικά υλικά συνδέσεως καί υποδοχής τών 
ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς καί εργασία στερεώσεως καί πλήρους τοποθετήσεως αυτού καί συνδέσεως 
μέ λοιπά τμήματα καναλιού, καί διέλευσης τών ηλεκτρικών αγωγών. 
 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,11 

(Ολογράφως) :τρία και έντεκα λεπτά 

A.T. : 184 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1180 Προγαλβανισμένη σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου SKS 100 x 60 x 1,50 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Τοποθέτηση Σχάρας καλωδίων βαρέως τύπου SKS 100 x 60 x 1,50 πλευρικού ύψους 60 mm, χωρίς καπάκι. 
Μείωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 20 dB χωρίς καπάκι, 50 dB με καπάκι. Με διαμήκεις οπές σε 
όλη την επιφάνεια, προγαλβανισμένη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού 
καναλιού  πλήρους μέ μικρουλικά στερεώσεως (στηρίγματα) καί ειδικά τεμάχια (γωνίες, 
σύνδεσμοι,προσαρμοστές, καμπύλες,κ.λ.π), μέ βοηθητικά υλικά συνδέσεως καί υποδοχής τών 
ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς καί εργασία στερεώσεως καί πλήρους τοποθετήσεως αυτού καί συνδέσεως 
μέ λοιπά τμήματα καναλιού, καί διέλευσης τών ηλεκτρικών αγωγών. 
 
(1 m) 



 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,25 

(Ολογράφως) :δέκα και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 185 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1181 Καπάκι για σχάρες καλωδίων χωρίς οπές,  προγαλβανισμένο 100 x 0,75 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Τοποθέτηση Καπακιού για σχάρες καλωδίων χωρίς οπές,  προγαλβανισμένο 100 x 0,75 mm100 x 0,75, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού καναλιού  πλήρους μέ μικρουλικά στερεώσεως, 
καθώς καί εργασία στερεώσεως καί πλήρους τοποθετήσεως αυτού καί συνδέσεως μέ λοιπά τμήματα 
καναλιού, καί διέλευσης τών ηλεκτρικών αγωγών. 
 
(1 Μ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,58 

(Ολογράφως) :πέντε και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 186 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1214 Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3x1,5 mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3χ1,5 ΜΜ2, μονόκλωνος αγωγός με μόνωση απο PVC χωρίς μανδύα κατά ΕΛΟΤ 563 ονομαστικής τάσης 
300/500 V, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 
 
τόπου τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως 
ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία 
διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί   οιουδήποτε στοιχέίου τού κτιρίου, 
τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων 
καί εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,04 

(Ολογράφως) :πέντε και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 187 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1215 Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3x2,5 mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3x2,5 mm2, ονομαστικής τάσης 300/500 V, μονόκλωνος αγωγός με 
 
μόνωση απο PVC χωρίς μανδύα κατά ΕΛΟΤ 563, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 
τόπου τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως 
ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία 
διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί οιουδήποτε στοιχείου τού κτιρίου, 
τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων 
καί εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,37 
(Ολογράφως) :πέντε και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 188 



Άρθρο : ΑΤΗΕ 1235 Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, 
διατομής 5x10+1.5 mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου AO5VV-U,R N.Y.M., χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 
5x10+1.5 mm2, (πολύκλωνος αγωγός με μόνωση απο PVC χωρίς μανδύα κατά ΕΛΟΤ 563), ονομαστικής τάσης 
300/500 V, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
επί τόπου τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως 
ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία 
διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί οιουδήποτε στοιχείου τού κτιρίου, 
τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων 
καί εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως 
αυτού. 
 
(1 m) 
  
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,31 

(Ολογράφως) :δέκα τέσσερα και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : 189 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1270 Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3x2.5  mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3x2.5 mm2, (πολύκλωνος αγωγός με μόνωση μανδύα απο PVC κατά ΕΛΟΤ 843, ονομαστικής τάσης 600/1000 
V), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
 
τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 
καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί οιουδήποτε στοιχείου τού 
κτιρίου, τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων καί 
εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού, 
πρός παράδοσή του σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
 
(1 Μ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,43 

(Ολογράφως) :πέντε και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 190 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1271 Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3x4.0  mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3x4.0 mm2, (πολύκλωνος αγωγός με μόνωση μανδύα απο PVC κατά ΕΛΟΤ 843, ονομαστικής τάσης 600/1000 
V), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
 
τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 
καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί οιουδήποτε στοιχείου τού 
κτιρίου, τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων καί 
εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού, 
πρός παράδοσή του σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
 
(1 Μ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,77 

(Ολογράφως) :έξι και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 191 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1272 Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3x6.0  mm2 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 
Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3x6.0 mm2, (πολύκλωνος αγωγός με μόνωση μανδύα απο PVC κατά ΕΛΟΤ 843, ονομαστικής τάσης 600/1000 
V), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
 
τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 
καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί οιουδήποτε στοιχείου τού 
κτιρίου, τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων καί 
εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού, 
πρός παράδοσή του σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
 
(1 Μ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,23 

(Ολογράφως) :οκτώ και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 192 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1273 Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, 
διατομής 3x10.0  mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 
3x10.0 mm2, (πολύκλωνος αγωγός με μόνωση μανδύα απο PVC κατά ΕΛΟΤ 843, ονομαστικής τάσης 
600/1000 V), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
 
τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας 
καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί οιουδήποτε στοιχείου τού 
κτιρίου, τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων καί 
εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού, 
πρός παράδοσή του σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
 
(1 Μ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,51 

(Ολογράφως) :δέκα και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 193 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1296 Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, 
διατομής 4x6.0  mm2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S  N.Y.Y. χάλκινων αγωγών, ορατό  ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, διατομής 
4x6.0  mm2, (μονόκλωνος αγωγός με μόνωση μανδύα απο PVC κατά ΕΛΟΤ 843, ονομαστικής τάσης 
600/1000 V), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού καλωδίου καί μικρουλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως 
ως καί ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων,κλπ) καθώς καί εργασία 
διανοίξεως αυλάκων καί οπών επί οιουδήποτε στοιχείου τού κτιρίου, 
τοποθετήσεως διαμορφώσεως καί συνδέσεως τών άκρων αυτού (εντός τών κυτίων 
καί εξαρτημάτων τής εγκαταστάσεως), καθώς καί πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού, πρός παράδοσή του σέ πλήρη καί κανονική 
λειτουργία. 
(1 Μ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,07 
(Ολογράφως) :τριάντα πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 194 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1316 Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ ορθογωνικό 
διαστάσεων 80x80mm 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 
Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από 
βακελίτη ή πλαστικό υλικό, μέ ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών, 
ορθογωνικό διαστάσεων 80x80mm, γιά αγωγούς έως 6 mm2, 6 εξόδων, πλήρες μέ 
τούς στυπιθλίπτες καί μικρουλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού κυτίου διακλαδώσεως πλήρους ως ανωτέρω 
καί τών μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί 
στερεώσεως αυτού. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,58 

(Ολογράφως) :επτά και πενήντα οκτώ λεπτά 

 
A.T. : 195 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1318 Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος μέ πλήκτρο, εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος μέ πλήκτρο, εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός, τάσεως250V, μέ τό 
κυτίο (αν χρειάζεται), πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού διακόπτου 
καί μικρουλικών καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,06 
(Ολογράφως) :τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : 196 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1320 Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος, μέ πλήκτρο αλλέ ρετούρ ή κομιτατέρ, εντάσεως 10Α 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος, μέ πλήκτρο, εντάσεως 10Α, κομιτατέρ ή αλλέρετούρ, τάσεως 250V, 
μέ τό κυτίο, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού διακόπτου καί 
μικρουλικών καθώς καί εργασία πλήρους 
 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84 
(Ολογράφως) :πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 197 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1323 Διακόπτης στεγανός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση 
εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης στεγανός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση ή χωνευτή 
εντάσεως 10Α, απλός μονοπολικός, τάσεως 250V, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού διακόπτου καί μικρουλικών (γύψος, 
καννάβι,μίνιο,κ.λ.π) καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί 
στερεώσεως αυτού. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,77 

(Ολογράφως) :δώδεκα και εβδομήντα επτά λεπτά 

A.T. : 198 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1324 Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή 
εγκατάσταση, εντάσεως 10Α, κομιτατέρ 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 



Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, 
κομιτατέρ έντασης 10Α, τάσης 250V, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, 
 
προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού διακόπτου καί μικρουλικών (γύψος, 
καννάβι,μίνιο,κ.λ.π) καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί 
στερεώσεως αυτού. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,32 

(Ολογράφως) :δέκα τρία και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 199 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1325 Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή 
εγκατάσταση, αλλέ ρετούρ μεσαίος ή ακραίος, εντάσεως 10Α 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης στεγανός, ορατός, βαρέως τύπου, κατάλληλος για εξωτερική ή χωνευτή εγκατάσταση, αλλέ 
ρετούρ μεσαίος ή ακραίος, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, πλήρης, 
 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού διακόπτου καί μικρουλικών 
(γύψος,αννάβι,μίνιο,κ.λ.π) καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί στερεώσεως αυτού. 
(1 ΤΕΜ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,43 

(Ολογράφως) :δέκα τέσσερα και σαράντα τρία λεπτά 

A.T. : 200 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1326 Ρευματοδότης χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO  μέ γείωση εντάσεως 16Α, πλήρης, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού ρευματοδότου 
 
καί όλων τών απαραίτητων μικρουλικών καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί 
στερεώσεως αυτού. 
 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,97 
(Ολογράφως) :πέντε και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 201 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1327 Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός ή ορατός (επίτοιχος), SCHUKO  μέ γείωση εντάσεως 16Α, πλήρης, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού ρευματοδότου 
 
καί όλων τών απαραίτητων μικρουλικών καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως καί 
στερεώσεως αυτού. 
 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,35 

(Ολογράφως) :έξι και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 202 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1337 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ  ή πολυεστέρα 



Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ, ή πολυεστέρα, 
προστασίας ΙP 65 επίτοιχος, διαστάσεων 40x65cm, με θύρα απο χαλυβδοέλασμα 
10/10mm, με κλειδαριά, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, πλήρης με ράγα, 
περιμετρικό πλαίσιο και μπαρέτα σύνδεσης, ως και ακροδέκτες καλωδίων με 
κάλυμμα, χωρίς τά εξαρτήματά του (διακόπτες, ασφάλειες,ενδεικτικές 
λυχνίες,κ.λ.π) αλλά μέ τά απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου τών 
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, 
κ.λ.π, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου τού πίνακα 
και όλων τών απαραίτητων υλικών καί μικρουλικών, εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας τών οργάνων, επιτοίχισης, συνδέσεως τών εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών, καθώς καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, καί δοκιμές 
γιά παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 194,13 

(Ολογράφως) :εκατόν ενενήντα τέσσερα και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 203 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1358 Αντικατάσταση διπολικού διακόπτη (ραγοδιακόπτης) ονομαστικής έντασης 25-63Α 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οδιπολικού διακόπτη (ραγοδιακόπτης) ονομαστικής έντασης 
25-63Α, 25kA. Περιλαμβάνεται έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα με χρήση οργάνων, η 
αφαίρεση του οργάνου που παρουσιάζει προβλήματα και η αντικατάστασή του με νέο, για την 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του. 
 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού οργάνου του πίνακα (σύμφωνα με το Πρότυπα: 
IEC/EN 60898-1) καί όλων τών απαραίτητων υλικών καί μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στόν πίνακα καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδεσμολογίας πρός παράδοση σέ 
πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 24,16 

(Ολογράφως) :είκοσι τέσσερα και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : 204 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1510 Αντικατάσταση οργάνου ενός στοιχείου σε ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής 
έντασης 10-63Α 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

 
Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνου ενός στοιχείου ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, 
μικροαυτομάτου ράγας ονομαστικής έντασης 10-63Α, 6kA (αυτομάτη ασφάλεια) ή ραγοδιακόπτη φορτίου 
ονομαστικής έντασης 25-63Α, 25kA. Περιλαμβάνεται έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα με 
χρήση οργάνων, η αφαίρεση του οργάνου που παρουσιάζει προβλήματα και η αντικατάστασή του με νέο, 
για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του. 
 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού οργάνου του πίνακα (σύμφωνα με το 
Πρότυπα:IEC/EN 60898-1) καί όλων τών απαραίτητων υλικών καί μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στόν πίνακα καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδεσμολογίας πρός παράδοση σέ 
πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,10 

(Ολογράφως) :δέκα οκτώ και δέκα λεπτά 

A.T. : 205 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1511 Αντικατάσταση οργάνου τριών στοιχείων ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, ονομαστικής έντασης 
10-63Α 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 



Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνου τριών στοιχείων ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου 
μικροαυτομάτου ράγας ονομαστικής έντασης 10-63Α, 6kA (αυτομάτη ασφάλεια) ή ραγοδιακόπτη φορτίου 
ονομαστικής έντασης 25-63Α, 25kA. Περιλαμβάνεται έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακαμε 
χρήση οργάνων, η αφαίρεση του οργάνου που παρουσιάζει προβλήματα και η αντικατάστασή του με νέο, 
για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του. 
 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού οργάνου του πίνακα (σύμφωνα με το Πρότυπα: 
IEC/EN 60898-1) καί όλων τών απαραίτητων υλικών καί μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στόν πίνακα καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδεσμολογίας πρός παράδοση σέ 
πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 41,40 

(Ολογράφως) :σαράντα ένα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 206 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1512 Αντικατάσταση μονοφασικού (διπολικού) οργάνου  ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη 
διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση μονοφασικού (διπολικού) οργάνου ηλεκτρικού πίνακα 
κτιρίου, διακόπτη διαρροής, ονομαστικής έντασης 25-63Α κατηγορίας AC, 30 mA. Περιλαμβάνεται 
έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα με χρήση οργάνων, η αφαίρεση του οργάνου που 
παρουσιάζει προβλήματα και η αντικατάστασή του με νέο, για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας του. 
 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού οργάνου του πίνακα (σύμφωνα με το Πρότυπα: 
IEC/EN 61008) καί όλων τών απαραίτητων υλικών καί μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στόν πίνακα καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδεσμολογίας πρός παράδοση σέ 
πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 71,14 
(Ολογράφως) :εβδομήντα ένα και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 207 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1513 Αντικατάσταση τριφασικού (τετραπολικού), οργάνου  ηλεκτρικού πίνακα κτιρίου, διακόπτη 
διαρροής 25-63Α κατηγορίας AC 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση τριφασικού (τετραπολικού) οργάνου ηλεκτρικού πίνακα 
κτιρίου, διακόπτη διαρροής, ονομαστικής έντασης 25-63Α κατηγορίας AC, 30 mA. Περιλαμβάνεται 
έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα με χρήση οργάνων, η αφαίρεση του οργάνου που 
παρουσιάζει προβλήματα και η αντικατάστασή του με νέο, για την αποκατάσταση της κανονικής 
λειτουργίας του. 
 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού οργάνου του πίνακα (σύμφωνα με το Πρότυπα: 
IEC/EN 61008) καί όλων τών απαραίτητων υλικών καί μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως στόν πίνακα καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδεσμολογίας πρός παράδοση σέ 
πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,50 
(Ολογράφως) :ενενήντα επτά και πενήντα λεπτά 

 
A.T. : 208 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1514 Hλεκτρονόμος (ρελέ ισχύος) τετραπολικό έντασης 80-125Α 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 



Hλεκτρονόμος (ρελέ ισχύος) τετραπολικό έντασης 80-125Α, κατάλληλος για εγκατάσταση σε πίνακα, 
πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου 
τού ηλεκτρονόμου και όλων των απαραίτητων μικρουλικών καθώς και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και στερεώσεως αυτού, προς παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 102,64 

(Ολογράφως) :εκατόν δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 209 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1537 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V, μεταλλικών πινάκων  STAB καί πεδίων 
πλήρης,εγκατεστημένη σέ πίνακα διανομής  ηλεκτρικής ενέργειας, τύπου 
επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμαρίου (πεδίου),μετά ασφάλειας πορσελάνης 25/2 Α, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τής ενδεικτικής λυχνίας, 
μετά τής ασφάλειας καί όλων τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών καί 
μικρουλικών σύνδεσης καί εγκατάστασης, καθώς καί εργασία πλήρους 
εγκατάστασης στόν μεταλλικό πίνακα καί συνδέσεως πρός παράδοση σέ πλήρη 
λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,46 

(Ολογράφως) :δέκα τρία και σαράντα έξι λεπτά 

A.T. : 210 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1562 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4Χ18W 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού μέ τέσσερεις λυχνίες 18W ή 14W στεγασμένων 
χώρων,μέ ανταυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP20, επίμηκες, 
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση, βαμμένημέ ψημένο χρώμα,μέ ενσωματωμένα τά 
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, 
πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού φωτιστικού 
σώματος πλήρους μετά τών 4λυχνιών 18W καί οργάνων αφής, καθώς καί όλων 
τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών καί μικρουλικών στερέωσης, σύνδεσης καί 
εγκατάστασης, καθώς καί εργασία πλήρους εγκατάστασης, στερέωσης, σύνδεσης 
καί δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
To φωτιστικό σώμα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 
ΕΝ 62493, ΕΝ 55015 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) και κατά CE. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 50,39 

(Ολογράφως) :πενήντα και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 211 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1564 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού μέ δύο λυχνίες 36W ή 28W στεγασμένων 
χώρων,μέ ανταυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP20, επίμηκες, 
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση, βαμμένημέ ψημένο χρώμα,μέ ενσωματωμένα τά 
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, 
πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού φωτιστικού 
σώματος πλήρους μετά τών δύο λυχνιών 36W καί οργάνων αφής, καθώς καί όλων 
τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών καί μικρουλικών στερέωσης, σύνδεσης καί 
εγκατάστασης, καθώς καί εργασία πλήρους εγκατάστασης, στερέωσης, σύνδεσης 
καί δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
To φωτιστικό σώμα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 
ΕΝ 62493, ΕΝ 55015 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) και κατά CE. 
(1 ΤΕΜ) 
 



Ευρώ (Αριθμητικά): 40,19 
(Ολογράφως) :σαράντα και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 212 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1600 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας 1x36W,  στεγανό προστασιας ΙP 65 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή τοίχου στεγανό προστασίας ΙP 
65 , εξοικονόμησης ενέργειας με ηλεκτρονικό ballast με παραβολικό ανταυγαστήρα πίσω από τους 
λαμπτήρες φθορισμού επίμηκες σύμφωνα με ΕΕ/73/23 με λαμπτήρα  των 28 ή 36W,με ενσωματωμένα τα 
όργανα αφής, λυχνιολαβές, πυκνωτές, ηλεκτρονικό ballast, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού 
έργου τού φωτιστικού σώματος πλήρους ως ανωτέρω, (οργάνων αφής κ.λ.π), καθώς και όλων των 
απαραίτητων βοηθητικών υλικών και μικρουλικών στερέωσης, σύνδεσης και εγκατάστασης, καθώς και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης, στερέωσης, σύνδεσης και δοκιμών προς παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι πιστοποιημένα κατά ENEC η αν δεν υπάρχει ,προσκόμιση πιστοποιητικών 
που δείχνουν την συμφωνία με την οδηγία  LVD 2006/95/EK. 
 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,02 
(Ολογράφως) :ογδόντα και δύο λεπτά 

A.T. : 213 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1601 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, εξοικονομησης ενεργειας  2x36W,  στεγανό προστασιας ΙP 65 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή τοίχου στεγανό προστασίας ΙP 
65 , εξοικονόμησης ενέργειας με ηλεκτρονικό ballast με παραβολικό ανταυγαστήρα πίσω από τους 
λαμπτήρες φθορισμού επίμηκες σύμφωνα με ΕΕ/73/23 με 2 λυχνίες  των 28 ή 36W,με ενσωματωμένα τα 
όργανα αφής, λυχνιολαβές, πυκνωτές, ηλεκτρονικό ballast, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού 
έργου τού φωτιστικού σώματος πλήρους ως ανωτέρω, (οργάνων αφής κ.λ.π), καθώς και όλων των 
απαραίτητων βοηθητικών υλικών και μικρουλικών στερέωσης, σύνδεσης και εγκατάστασης, καθώς και 
εργασία πλήρους εγκατάστασης, στερέωσης, σύνδεσης και δοκιμών προς παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι πιστοποιημένα κατά ENEC η αν δεν υπάρχει ,προσκόμιση πιστοποιητικών 
που δείχνουν την συμφωνία με την οδηγία  LVD 2006/95/EK. 
 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,17 
(Ολογράφως) :εκατόν πέντε και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 214 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1609 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4Χ18W με ανταυγαστήρα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής, με λυχνίες 4Χ18W ή 14W με ανταυγαστήρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, στεγασμένων χώρων, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με 
ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή ηλεκτρονική μονάδα έναυσης, λυχνιολαβές, 
σύστημα συγκράτησης στην ψευδοροφή με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
To φωτιστικό σώμα θα είναι πιστοποιημένα κατά ENEC η αν δεν υπάρχει προσκόμιση πιστοποιητικών 
που δείχνουν την συμφωνία με την οδηγία  LVD 2006/95/EK. 
 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 70,79 



(Ολογράφως) :εβδομήντα και εβδομήντα εννέα λεπτά 

 
A.T. : 215 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1610 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W με ανταυγαστήρα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής, με λυχνίες 2Χ36W ή 28W  με ανταυγαστήρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, στεγασμένων χώρων, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με 
ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή ηλεκτρονική μονάδα έναυσης, λυχνιολαβές, 
σύστημα συγκράτησης στην ψευδοροφή με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα, μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
To φωτιστικό σώμα θα είναι πιστοποιημένα κατά ENEC η αν δεν υπάρχει προσκόμιση πιστοποιητικών 
που δείχνουν την συμφωνία με την οδηγία  LVD 2006/95/EK 
 
(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,59 
(Ολογράφως) :εξήντα και πενήντα εννέα λεπτά 

 
A.T. : 216 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1630 Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) 
διαμέτρου 17mm ύψους 3m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά, πάχος επιχάλκωσης 250μm, με χαλύβδινη ψυχή 
(COPPERWELD) διαμέτρου 17mm, με σπείρωμα στα άκρα, με τον ακροδέκτη, τους κοχλίες, τους ειδικούς 
συνδετήρες των προσερχομένων αγωγών. Πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασία 
έμπηξης σε φρεάτιο επισκέψεως και σύνδεσης γραμμών. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,32 
(Ολογράφως) :εξήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά 

 
A.T. : 217 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1632 Μέτρηση ωμικής αντίστασης γείωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Μέτρηση ωμικής αντίστασης γείωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η μέτρηση θα γίνεται με διακριβωμένο 
όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο 
Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, κλπ.). 
 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 29,81 

(Ολογράφως) :είκοσι εννέα και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 218 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1730 Λυχνία φθορισμού ισχύος 14-49 W, ενδεικτικού τύπου TL5 με κάλυκα G5 της PHILIPS 
χρωματικής απόδοσης >85 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 



Λυχνία φθορισμού ισχύος 14-49 W, ενδεικτικού τύπου TL5 με κάλυκα G5 της PHILIPS 
χρωματικής απόδοσης >85, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
τού έργου τής λυχνίας, καθώς καί εργασία πλήρους τοποθετήσεως, 
εγκαταστάσεως, σέ φωτιστικό σώμα ανηρτημένου ή οροφής ή τοίχου. 
Ο λαμπτήρας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE 
από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 20.000 
ώρες. 
 
(1 ΤΕΜ) 
Υλικά 
Λυχνία φθορισμού ισχύος 14-49 W, ενδεικτικού τύπου TL5 της PHILIPS 
(Ν 880.7.6)(ΤΕ) 
 
 
τεμ    1,00 x 4,10    =       4,10 
Εργασία 
Τεχν (003)           h    0,10x              19,87 =        1,99 
-------------------------- 
Αθροισμα              6,09 
Τιμή ενός τεμ € 6,09 
έξι και εννέα λεπτά 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,09 

(Ολογράφως) :έξι και εννέα λεπτά 

 
A.T. : 219 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1735 Λυχνία φθορισμού ισχύος 36-58W, ενδεικτικού τύπου TLD  με κάλυκα G13 της PHILIPS 
χρωματικής απόδοσης >85 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Λυχνία φθορισμού ισχύος 36-58W, ενδεικτικού τύπου TLD  με κάλυκα G13 της PHILIPS χρωματικής 
απόδοσης >85, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τής λυχνίας, καθώς καί εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως, εγκαταστάσεως, σέ φωτιστικό σώμα ανηρτημένου ή οροφής ή τοίχου. 
 
Ο λαμπτήρας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE 
από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 20.000 
ώρες. 
 
(1 ΤΕΜ) 
Υλικά 
Λυχνία φθορισμού ισχύος 36-58W, ενδεικτικού τύπου TLD της PHILIPS 
(Ν 880.7.9)(ΤΕ) 
 
τεμ    1,00 x 3,10    =       3,10 
Εργασία 
Τεχν (003)           h    0,10x              19,87 =        1,99 
-------------------------- 
Αθροισμα              5,09 
Τιμή ενός τεμ € 5,09 
πέντε και εννέα λεπτά 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,09 

(Ολογράφως) :πέντε και εννέα λεπτά 

A.T. : 220 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1745 Αντικατάσταση εκκινητή (starter) λυχνίας φθορισμού, ισχύος εώς 65 W 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Αντικατάσταση εκκινητή (starter) λυχνίας φθορισμού, ισχύος 65 W, δηλαδή 
επίσκεψη φωτιστικού σώματος, έλεγχος αυτού καί διαπίστωση βλάβης, ηλεκτρική 
αποσύνδεση τού κατεστραμμένου εκκινητή, αποξήλωσή του, αποκομιδή, 
προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού νέου εκκινητή,  ηλεκτρική 
συνδεσμολογία του, καθώς καί εργασία πλήρους τοποθετήσεως, καί δοκιμές μέ 
αφή κυκλώματος πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
 



Ευρώ (Αριθμητικά): 3,09 
(Ολογράφως) :τρία και εννέα λεπτά 

A.T. : 221 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1750 Ερευνητική εργασία εντοπισμού βραχυκυκλώματος ή άλλης βλάβης σε ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 

Ερευνητική εργασία εντοπισμού βραχυκυκλώματος ή άλλης βλάβης σε 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δηλαδή μετάβαση επί τόπου του έργου και 
επιτόπιος έλεγχος προς εντοπισμό του είδους της βλάβης, ένεκα της οποίας 
το δίκτυο δεν λειτουργεί μονομερώς ή ολικώς. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71 

(Ολογράφως) :τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

 
A.T. : 222 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.14 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση 
κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας 
(1 m) 
8038. 14   Διαμέτρου   70/ 76     mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 58,32 

(Ολογράφως) :πενήντα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά 

A.T. : 223 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.16 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 82/89 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση 
κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας 
(1 m) 
8038. 16   Διαμέτρου   82/ 89     mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 70,66 

(Ολογράφως) :εβδομήντα και εξήντα έξι λεπτά 

A.T. : 224 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.20 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 106/114 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση 
κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας 
(1 m) 
8038. 20   Διαμέτρου   106/ 114   mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 90,34 

(Ολογράφως) :ενενήντα και τριάντα τέσσερα λεπτά 



 
A.T. : 225 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.21 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 113/121 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση 
κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας 
(1 m) 
8038. 21   Διαμέτρου   113/ 121   mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 101,49 

(Ολογράφως) :εκατόν ένα και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 226 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.22 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 119/127 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση 
κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας 
(1 m) 
8038. 22   Διαμέτρου   119/ 127   mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 106,78 

(Ολογράφως) :εκατόν έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 227 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8045.1Ν Τοποθέτηση πλαστικού μηχανοσίφωνα πίεσης λειτουργίας 4 atm, διαμέτρου από Φ100mm 
έως Φ 125mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τοποθέτηση πλαστικού μηχανοσίφωνα πίεσης λειτουργίας 4 atm, διαμέτρου από 
Φ100mm έως Φ 125mm, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, του 
μηχανοσίφωνα και των υλικών τοποθετήσεως. Συμπεριλαμβάνονται εργασία 
πλήρους τοποθέτη-σης και συνδέσεως ως και όλες οι απαραίτητες δοκιμές 
πιέσεως και λει-τουργίας πρός παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 33,87 

(Ολογράφως) :τριάντα τρία και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 228 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1Ν Τοποθέτηση σχάρας επιχρωμιωμένη διαμέτρου Φ10cm γιά σιφώνι δαπέδου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Τοποθέτηση σχάρας επιχρωμιωμένη διαμέτρου Φ10cm γιά σιφώνι δαπέδου 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου τής εσχάρας και όλων των 
απαραίτητων υλικών και μικρουλικών, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
αυτής πρός παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50 

(Ολογράφως) :εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 229 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8053.8Ν Τοποθέτηση σωληνοστόμιου πλαστικού κυκλικής διατομής (ταύ καθαρισμού) Φ100mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 



Τοποθέτηση σωληνοστόμιου πλαστικού κυκλικής διατομής (ταύ καθαρισμού) 
Φ 100 mm, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου του ταύ 
 
καθαρισμού χωρίς τό πώμα,ως και όλων των απαραίτητων μικρουλικών πλήρους 
τοποθέτησής του, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης αυτού. 
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δοκιμές πιέσεως πρός παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,84 

(Ολογράφως) :δέκα επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 230 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8054.8Ν Τοποθέτηση πώματος (ταπας καθαρισμού) πλαστικού διαμέτρου Φ 100 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Τοποθέτηση πώματος (ταπας καθαρισμού) πλαστικού διαμέτρου Φ 100 mm, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου του πώματος καθαρισμού πλήρους μέ 
τήν στεφάνη, ως και όλων των απαραίτητων μικρουλικών πλήρους τοποθέτησής 
του, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης αυτού. 
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δοκιμές πιέσεως πρός παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,56 

(Ολογράφως) :επτά και πενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 231 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.5Ν Απόφραξη καθαρισμός οιασδήποτε υδρορροής και με οιονδήποτε τρόπο 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Απόφραξη καθαρισμός οιασδήποτε υδρορροής και με οιονδήποτε τρόπο, 
(πιεστικό ή περιστροφικό μηχάνημα, ατσαλίνα, χαλύβδινες ράβδους κλπ) ήτοι 
απόφραξη και καθαρισμός του σωλήνα, με μεταφορά και απόρριψη των ακαθαρσιών 
σε χώρο επιτρεπόμενο από τις αρχές. 
(1 m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,68 

(Ολογράφως) :εξήντα οκτώ λεπτά 

 
A.T. : 232 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.6Ν Απόφραξη καί καθαρισμός φρεατίου επίσκεψης οιωνδήποτε διαστάσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Απόφραξη καί καθαρισμός φρεατίου επίσκεψης οιωνδήποτε διαστάσεων, δηλαδή εργασία 
απόφραξης, καθαρισμού, εξαγωγής καί απόρριψης ακαθάρτων σέ χώρο εκτός τού 
Σχολικού Κτιρίου επιτρεπόμενο από τίς Αρχές. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71 

(Ολογράφως) :τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 233 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072.1Ν Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο 
παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία 
τοποθετήσεως. 
(kg) 



Ευρώ (Αριθμητικά): 8,86 
(Ολογράφως) :οκτώ και ογδόντα έξι λεπτά 

 
A.T. : 234 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως) 
Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, 
την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα 
συνδέσεως  και  τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 144,92 

(Ολογράφως) :εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά 

 
A.T. : 235 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη 
και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 113,41 

(Ολογράφως) :εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 236 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.3Ν Απόφραξη ουρητήριου, από υαλώδη προσελάνη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Απόφραξη ουρητηρίου, από υαλώδη πορσελάνη ήτοι εργασία απόφραξης, 
καθαρισμού καί παράδοσης σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,36 

(Ολογράφως) :δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 237 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8158.2Ν Τοποθέτηση δοχείου αυτόματης πλύσεως ουρητήριου από πορσελάνη περιεκτικότητας 6 
λιτρών, πλήρους 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 

Τοποθέτηση δοχείου αυτόματης πλύσεως ουρητήριου από πορσελάνη περιεκτικότη 
τας 6 λιτρών, πλήρους με τα ρακόρ στομίων τροφοδότησης και εκροής καί τά 
στηρίγματα, τόν σωλήνα σύνδεσης μέ τά ρακόρ σύνδεσης αυτού μέ τόν 
παράπλευρο διακόπτη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του δοχείου 
πλήρους ως ανωτέρω και λοιπών υλικών και μικρουλικών στερεώσεως και 
συγκολλήσεως ως και εργασία πλήρους εγκατάστασης πρός παράδοση σε 
λειτουργία. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 82,71 

(Ολογράφως) :ογδόντα δύο και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 238 



Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, 
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 158,49 

(Ολογράφως) :εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : 239 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.5Ν Τοποθέτηση σιφωνίου νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου με τάπα ή καί 
πλαστικού 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Τοποθέτηση σιφωνίου νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου με τάπα ή καί πλαστικού, για 
εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου του σιφωνίου και όλων των μικρουλικών 
συγκολλήσεως(μολυβδόκολλα κλπ.), ως και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρουςεγκαταστάσεως 
και συνδέσεως με την αναμονή αποχέτευσης. 
(1 τεμ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 34,42 

(Ολογράφως) :τριάντα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 240 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.6Ν Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης οιωνδήποτε διαστάσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης οιωνδήποτε διαστάσεων δηλαδή 
εργασία αποξήλωσης και αποκομιδής του παλαιού νιπτήρα σε χώρο εκτός του 
Κτιρίου επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές Αρχές. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,51 

(Ολογράφως) :πέντε και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 241 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.8Ν Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης ειδικού τύπου για Άτομα με Αναπηρία διαστάσεων 68χ60 
cm πλήρους 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης ειδικού τύπου για Άτομα με Αναπηρία,διαστάσεων 68χ60 cm πλήρους, 
σιφώνι, κατάλληλα στηρίγματα, μέ βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνες σύνδεσης μέ δίκτυο 
ύδρευσης, ρακόρ κλπ.  γενικά εξαρτήματα συγκολλήσεως και στερεώσεως, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση 
 
επί τόπου του νιπτήρα πλήρους ως ανωτέρω, καθώς και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
με την αναμονή αποχέτευσης παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 4 
της υπ' αριθμ. 52487 Απόφασης (ΦΕΚ 18/Β'/15.01.2002) "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 
σε υφιστάμενα κτήρια. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 279,28 
(Ολογράφως) :διακόσια εβδομήντα εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά 



A.T. : 242 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2Ν Τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, διαστάσεων 42χ60 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7616 

Τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, διαστάσεων 42χ60 cm, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του καθρέπτη με τέσσερεις κοχλίες με 
κομβία χρωμέ, βύσματα και μικρουλικά στερεώσεως, ως και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,61 

(Ολογράφως) :δέκα εννέα και εξήντα ένα λεπτά 

A.T. : 243 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8169.  1   πορσελάνης                  0 
8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 21,05 

(Ολογράφως) :είκοσι ένα και πέντε λεπτά 

 
A.T. : 244 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.3Ν Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ανακλινόμενη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή ασφαλείας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ),ανακλινόμενη με δυνατότητα 
ακινητοποίησης στην 
 
κατακόρυφη θέση με χαρτοθήκη,μήκους τουλάχιστον 75cm, κατάλληλα αγκυρωμένη ώστε να αντέχει 
φόρτιση 150 kg 
 
τουλάχιστον, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου αυτού και όλων των απαραίτητων 
υλικών και 
 
μικροϋλικών στερέωσης, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησής της πρός παράδοση σε κανονική 
λειτουργία, σύμφωνα με 
 
το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 52487 Απόφασης (ΦΕΚ 18/Β'/15.01.2002) "Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 166,68 
(Ολογράφως) :εκατόν εξήντα έξι και εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 245 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.4Ν Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή ασφαλείας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Μεταλλική οριζόντια χειρολαβή ασφαλείας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ),μήκους τουλάχιστον 75cm, 
κατάλληλα αγκυρωμένη ώστε να αντέχει φόρτιση 150 kg τουλάχιστον, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
επί τόπου του έργου αυτού και όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών στερέωσης, ως και 
εργασία πλήρους τοποθέτησής της πρός παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 4 
της υπ' αριθμ. 52487 Απόφασης (ΦΕΚ 18/Β'/15.01.2002) "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια 
(1 τεμ) 



Ευρώ (Αριθμητικά): 131,58 
(Ολογράφως) :εκατόν τριάντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά 

 
A.T. : 246 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8178.  2   πορσελάνης 
8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,05 

(Ολογράφως) :δέκα επτά και πέντε λεπτά 

A.T. : 247 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8179.   2   χρώματος λευκού 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97 

(Ολογράφως) :είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 248 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042Ν.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  Διαμέρου 50 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά  ΕΛΟΤ 686/Β γιά σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με  διαμορφούμενη   μούφα 
στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθε 
τημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8042Ν.1.4    κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαμέτρου  50 mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,81 

(Ολογράφως) :δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 249 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042Ν.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσης 4 atm και διαμέτρου  100 
mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 
4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 
με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο 
στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθεσχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8042Ν.1.7   Πιέσεως  4.0   atm και διαμέτρου 100 mm 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,85 



(Ολογράφως) :είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 250 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042Ν.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ125 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 γιά σύνδεση με συγκόλληση 
με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα 
και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα ειδικά τεμάχια 
κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,76 
(Ολογράφως) :δέκα έξι και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 251 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101Ν.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Τοποθέτηση  βαλβίδας σφαιρικής (βάννας), ορειχάλκινης, (BALL VALVE) βαρέως 
τύπου μέ λαβή, διαμέτρου  1/2 ins, πίεσης λειτουργίας 10 atm, ολικής διατομής 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου της σφαιρικής βαλβίδας και 
των μικρουλικών συνδέσεως, στερεώσεως, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
καί εγκατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένων όλων τών απαραίτητων δοκιμών 
πρός παράδοση σέ  πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,55 

(Ολογράφως) :δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 252 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101Ν.3 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Τοποθέτηση  βαλβίδας σφαιρικής (βάννας), ορειχάλκινης, (BALL VALVE) βαρέως 
τύπου μέ λαβή, διαμέτρου  1 ins, πίεσης λειτουργίας 10 atm, ολικής διατομής 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου της σφαιρικής βαλβίδας και 
των μικρουλικών συνδέσεως, στερεώσεως, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
καί εγκατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένων όλων τών απαραίτητων δοκιμών 
πρός παράδοση σέ  πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,94 

(Ολογράφως) :δέκα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 253 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101Ν.6 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Τοποθέτηση  βαλβίδας σφαιρικής (βάννας), ορειχάλκινης, (BALL VALVE) βαρέως 
τύπου μέ λαβή, διαμέτρου  2 ins, πίεσης λειτουργίας 10 atm, ολικής διατομής 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου της σφαιρικής βαλβίδας και 
των μικρουλικών συνδέσεως, στερεώσεως, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
καί εγκατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένων όλων τών απαραίτητων δοκιμών 
πρός παράδοση σέ  πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 38,74 



(Ολογράφως) :τριάντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 254 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101Ν.8 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3  ins 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Τοποθέτηση  βαλβίδας σφαιρικής (βάννας), ορειχάλκινης, (BALL VALVE) βαρέως 
τύπου μέ λαβή, διαμέτρου  3 ins, πίεσης λειτουργίας 10 atm, ολικής διατομής 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου της σφαιρικής βαλβίδας και 
των μικρουλικών συνδέσεως, στερεώσεως, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
καί εγκατάστασης αυτής, συμπεριλαμβανομένων όλων τών απαραίτητων δοκιμών 
πρός παράδοση σέ  πλήρη καί κανονική λειτουργία. 
(1 ΤΕΜ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 98,44 

(Ολογράφως) :ενενήντα οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 255 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138Ν.2 Βρύση λήψης νερου 1/2"  επιχρωμιωμένη  ορειχάλκινη με μπουτόν πίεση ή με βάνα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Βρύση λήψης νερου  1/2" με μπουτόν πίεση ή με βάνα ρύθμισης παροχής, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
κοινή, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση με ενσωματωμένη διάταξη ομαλού διασκορπισμού του 
νερού, με κρουνό αποκοπής πλήρης σε υφιστάμενο υποδοχέα, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,55 
(Ολογράφως) :είκοσι τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

 
A.T. : 256 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347Ν.10 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο  εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγο 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο 1ης 
Ομάδας, 
με άδεια άσκησης επαγγέλματος κατ ελάχιστον Α ειδικότητα 3η βαθμίδα, σύμφωνα  με το π.δ. 
108/2013, ανά ώρα παρουσίας με αντικείμενο την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών μικρής έκτασης. 
Συγκεκριμένα ο ηλεκτρολόγος θα ελέγχει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου (πίνακες, 
φωτιστικά, ρευματοδότες κλπ), πυρανίχνευσης, μπαταριών, Η/Ζ, πυρόσβεσης κλπ, θα επισκευάζει τα 
φωτιστικά (αντικατάσταση καμένους λαμπτήρες, starter, ballast, πυκνωτών κλπ), τους ρευματοδότες 
και τους διακόπτες φωτισμού, θα αντικαθιστά τις ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων και θα 
ενημερώνει για τυχόν βλάβες μεγαλύτερης έκτασης και καταβολή της σχετικής δαπάνη, αναγόμενα σε 
εργασία. (Στη συντήρηση δεν περιλαμβάνονται υλικά). 
 
(1 ώρα) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,87 
(Ολογράφως) :δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 257 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347Ν.11 Συντήρηση θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο αρχιτεχνίτη 
Υδραυλικό 1ης ειδικότητας ή αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 



Συντήρηση θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίου ανά ώρα από αδειούχο αρχιτεχνίτη Υδραυλικό 1ης 
ειδικότητας ή αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης με άδειες άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το π.δ. 
112/2012 ή το π.δ. 114/2012 καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση 
της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. 
 
 
Συγκεκριμένα ο αρχιτεχνίτης υδραυλικός ή  ο αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης θα ελέγχει, θα 
συντηρεί και θα επιδιορθώνει τα δίκτυα θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς επίσης και τα 
βοηθητικά τους μέρη και θα ενημερώνει για τυχόν βλάβες μεγαλύτερης έκτασης και καταβολή της 
σχετικής δαπάνη, αναγόμενα σε εργασία. Στη συντήρηση δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των υλικών. 
(1 ώρα) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,87 

(Ολογράφως) :δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 258 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9402Ν.3 Στραγγαλιστικό πηνείο (ballast)  λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου 
ισχύος εώς 65W 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Στραγγαλιστικό πηνείο (ballast)   λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή την 
εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος, την αφή κυκλώματος προς  έλεγχο 
και  διαπίστωση  της  βλάβης,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου ballast,  την  αποσύνδεση 
του και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου, την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλής 
λειτουργίας. 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,47 
(Ολογράφως) :επτά και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 259 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9201 Υποβρύχια αντλία λυμάτων με κοπτήρα, μέγιστης παροχής 15m3/h και μέγιστου μανομετρικού 
15 mΣΥ, ενδεικτικού τύπου WILO-DRAIN MTC 40F 16.15  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 

Τοποθέτηση υποβρύχιας  λυμάτων με κοπτήρα, μέγιστης παροχής 15m3/h και μέγιστου μανομετρικού 15 mΣΥ, 
ενδεικτικού τύπου WILO-DRAIN MTC 40F 16.15, πλήρης με τη σωλήνωση καταθλίψεως  και τη διάταξη 
συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση, με ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής, με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη, με τους απιοειδείς επιπλέοντες διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεως της, καλώδιο 10 μέτρων, φις SCHUKO, δηλαδή προμήθεια αυτής πλήρης,προσκόμιση 
επί τόπου του έργου, τοποθέτηση στο υπάρχον φρεάτιο, εγκατάσταση, σύνδεση προς το 
αποχετευτικό και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία της όλης 
αντλίας. 
 
(1 τεμ) 
 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00 

(Ολογράφως) :χίλια πεντακόσια 

 
A.T. : 260 

Άρθρο : ΝΑΤΗΕ 8256.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 3000 W 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 



Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα 
αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά 
στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η 
εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 3000 W 
 
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
Τιμή ανά τεμάχιο - ΕΥΡΩ 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 341,21 
 

(Ολογράφως): 
 

τριακόσια σαράντα ένα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 261 

Άρθρο : ΝΑΤΗΕ 8256.1 Αυτόματο Σύστημα τοπικής κατάσβεσης CO2  
Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 19 

 
Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής με CO2 για την προστασία του 

χώρου πρατηρίου υγρών καυσίμων αποτελούμενου από δύο (2) φιάλες COS 50Kgr, το οποίο περιλαμβάνει 
σωληνώσεις,τα απαραίτητα ακροφύσια, ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και ιονισμού καπνού για την σήμανση 
της πυρκαϊάς, πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης, κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης και 
κομβίο ακύρωσης της εντολής, φωτεινή ένδειξη «STOP CO2», καλωδιώσεις κλπ. πλήρες δηλαδή προμήθεια 
μεταφορά και τοποθέτηση. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω:  
1. Φιάλες CO2 50Kgr με βαλβίδες και λοιπά εξαρτήματα (τεμ.2) 
2. Ηλεκτροπνευματικό ενεργοποιητή  
3. Δίκτυο σωληνώσεων  
4. Ακροφύσια εκτόξευσης CO2 (τεμ.6) 
5. Τοπικό πίνακα ανίχνευσης-κατάσβεσης (τεμ.1)  
6. Ζεύγος ανιχνευτών θερμοδιαφορικός-καπνού (ζεύγη 3)  
7. Ζεύγος κομβίων χειροκίνητης ενεργοποίησης (ζεύγος 1) 
8. Κομβίο χειροκίνητης απενεργοποίησης (τεμ.1) 
9. Κουδούνι προσυναγερμού (τεμ.1) 
10. Σειρήνα συναγερμού (τεμ.1) 
11. Φωτεινή ένδειξη απαγόρευσης εισόδου στο χώρο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης (τεμ.1) 

 Τα υλικά θα είναι σύμφωνα με το  πρότυπο EN54  

 Ο πίνακας πυρανίχνευσης-κατάσβεσης θα λειτουργεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN12094. 
 
Στο χώρο θα εγκατασταθεί συνδυασμός θερμοδιαφορικού ανιχνευτή και ανιχνευτή καπνού για κάθε αντλία 
καυσίμου. Οι ανιχνευτές του χώρου θα αποτελούν διαφορετική ζώνη πυρανίχνευσης (CROSS ZONE). Όταν 
κάποια ζώνη σημάνει συναγερμό τότε δίδεται σήμα στο σύστημα κατάσβεσης για να λειτουργήσει.  
Στο χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής με CO2 θα 
υπάρχει ζεύγος κομβίων χειροκίνητης ενεργοποίησης και ένα κομβίο χειροκίνητης απενεργοποίησης. Σε 
σημείο πλησίον της εισόδου του  προστατευόμενου χώρου θα υπάρχει φωτιστικό σώμα με την ένδειξη 
¨STOP CO2¨, που θα ανάβει συγχρόνως με την εντολή στον ηλεκτροπνευματικό ενεργοποιητή. Επίσης θα 
τοποθετηθεί κουδούνι προσυναγερμού. Η διέγερση της ζώνης ανίχνευσης θα ενεργοποιεί το κουδούνι 
προσυναγερμού, ενώ με μικρή χρονοκαθυστέρηση θα δίδεται εντολή στον ηλεκτροπνευματικό ενεργοποιητή. 
Εκείνη την στιγμή η λειτουργία του κουδουνιού προσυναγερμού θα διακόπτεται ώστε να γίνεται ευκρινής 
ο χαρακτηριστικός ήχος της σειρήνας συναγερμού.  
Τα παραπάνω θα ελέγχονται από τον τοπικό πίνακα ανίχνευσης-κατάσβεσης που τοποθετείται σε κατάλληλο 
σημείο πλησίον του χώρου που προστατεύεται.  
Ο πίνακας θα είναι ηλεκτροδοτούμενος από το δίκτυο 230V/50Hz μέσω τροφοδοτικού και θα διαθέτει 
εφεδρικούς συσσωρευτές με διάταξη φόρτισης για την περίπτωση βλάβης του δικτύου. 



 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) :3.500,00 

 
(Ολογράφως): 
 

τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
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