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1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που 

ορίζονται στη διακήρυξη 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 

εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή 

του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του 

παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών 

∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή 

διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την 

απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή 

εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 

περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 

ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

1.3.2 Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί 

φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 

εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις 

διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 

χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 

απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 

δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους 

δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών 

µέσων.
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1.3.3 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και 

αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 

υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατωµένων και µη, που είναι αναγκαία για 

την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, 

χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και 

την πλήρη ενσωµάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, των περισσευµάτων ή / και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.4 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 

ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ. δώρων εορτών, 

επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου 

προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 

µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο 

του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.5 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 

αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 

εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και 

λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 

σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.6 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την 

περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την 

Υπηρεσία. 

1.3.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν 

τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.8 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων 

στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και 

των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και 

λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των 

δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων 

µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης 

των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την 

περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του 

∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 

εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 

σύµβασης. 

1.3.9 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, 

προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που 

αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου. 

1.3.10 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων 

εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή 

ακίνητα) τρίτων. 

1.3.11 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη 

δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 

ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά 
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τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση 

εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.12 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η 

φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την 

διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 

αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των 

εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 

ανταλλακτικά κ.λπ. 

1.3.13 Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για 

την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου 

των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την 

αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία 

προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να 

εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την 

ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 

θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων 

εργασιών. 

1.3.14 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 

ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε 

είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που 

τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων 

υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.15 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων 

µηχανηµάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία 

χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του 

έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των 

παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., 

∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η 

κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, 

καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα 

κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.16 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 

ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 

λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 

γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.17 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που 

απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα 

(σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης). 

1.3.18 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 

υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο 

χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των 

επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 

στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 

εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή. 
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1.3.19 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων 

οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, 

η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες 

(προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε 

την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.20 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές 

τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 

εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που 

αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, 

εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.21 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την 

αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.22 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού 

υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 

1.3.23 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 

εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού 

και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

1.3.24 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, 

ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά 

για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 

περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

1.3.26 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και 

εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.27 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα 

µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 

µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.29 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 

Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός 

αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.30 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται 

τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 

προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των 

οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, 

ο Ανάδοχος του έργου. 

1.3.31 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 

κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 

απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 

εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για 

την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων 

υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς 

και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, 

σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 



5 

1.3.32 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, 

µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κ.λπ. Όπως 

προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 

προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.34 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 

αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα 

(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού 

(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις 

κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, 

συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λπ. για τόκους και κεφαλαίων 

κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες 

ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για 

πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, 

τη λειτουργία γραφείων κ.λπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους 

που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου 

αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

1.5 Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, 

καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου  

1.6 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει 

τον Κύριο του Έργου. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 µε τη βοήθειά τους 

επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 

εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 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 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 

αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 

αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε 

οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 

κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα τιµών, 

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος 
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2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 

• Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 

εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

• Ως ‘’γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 

αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως 

τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 

αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 

αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 

χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

• Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να 

εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 

υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 

κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους 

πάνω από 0,50 m3. 

• Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς 

σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς 

τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 

MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλεύονται 

µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 

σφυρών είναι µειωµένη) 

 

2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα 

προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

- Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξωω) µε τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξωω) µε ενσωµατωµένο ειδικό 

σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινοο), όπου 

απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξωω) µε τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξωω), 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). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 

- 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). 
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- Μηχανισµοί 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. 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

- 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 έλεγχου, µε συσκευή µικροκυµάτων 

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων 

Έργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους 

κουφώµατος. 

 

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή 

σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως 

περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις 

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. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-

ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την 

Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα 

διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) 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». 

Όλες οι τιµές 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, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία 

ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του 

Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα 

ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
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Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια 

άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που 

εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους. 

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των 

χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, 

τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές 

εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και 

επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κ.λπ.) στις 

περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει 

χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 

Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ 

ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το 

γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει 

των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από 

µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό 

συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά 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 
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α/α Είδος Συντελεστής 
κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων 

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

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

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

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

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας καφέ 
 

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

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

 

2.2.5 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε 
έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
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Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και 
µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 
επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες 
αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 
78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται 
αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. Σε περίπτωση τοποθέτησης και 
ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΜΑ∆Α 1.1  

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

Α.Τ. : 1.1.01 
Άρθρο : Ο∆Ο Α1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
                       Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο-1110   
Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και 
λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε 
τη µελέτη, είτε για την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το 
διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα 
ορυγµάτων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον,  
η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην 
εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση),  
η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης,  
η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  
οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες 
στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για 
φυτικά, ή πλεονάζοντα, 
οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούµενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων 
εργασιών, καθώς και διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν 
χρησιµοποιηθούν στο έργο.  
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από 
τη µεταφορά τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-
00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,87 (0,35 + 0,19 * 8 km) 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
 
Α.Τ. : 1.1.02 
Άρθρο : Ο∆Ο Α2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 

ηµιβραχώδες 
 Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο-1123Α   

 
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 

ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, 

σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της 

θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά 

µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ 

ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 

σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της 
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,  
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- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του 
τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο 
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα 
της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων 
σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 
εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου 
κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος 
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 

σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή 

άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου 

των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα 

του παρόντος τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των 

εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 

προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την 

Υπηρεσία. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,65  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. : 1.1.03 
Άρθρο :               ΟΙΚ20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  

 

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

οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.  

Α.Τ. :1.1.03.01 

Άρθρο :               ΟΙΚ20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 
για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς µεταφορά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

 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 (Αριθµητικά) : 2,50 
    (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.03.02 
 
Άρθρο : ΟΙΚ20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, µε µεταφορά 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112   
 
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 (Αριθµητικά) : 4,02 (2,50 + 0,19 * 8 km) 
     (Ολογράφως):ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 

 
 
Α.Τ. : 1.1.04 
Άρθρο : ΟΙΚ20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη 

χρήση µηχανικών µέσων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122   
 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
ερόσφυρες, 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, σύµφωνα µε 
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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  (Αριθµητικά)  19,52 (18 + 0,19 * 8 km ) 
   (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.05 

Άρθρο : ΟΙΚ20.05.01  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση 
µηχανικών µέσων 

 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 (Αριθµητικά) : 5,52 (4,00 + 0,19 * 8 km )  
   (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.06 

Άρθρο : ΟΙΚ20.10 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 προϊόντων 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". 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.07 
Άρθρο : ΟΙΚ20.11 Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών 

επίχωσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2163   
 
Πρόσθετη αποζηµίωση για τις πλάγιες µεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη θεµελίωσης 
του κτιρίου µε µονότροχο ή µικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεµφερούς) ανά 20,00 m 
πέραν των αρχικών 10,00 m. Η τιµή εφαρµόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων µε 
προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του κτιρίου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και 
µετά την επίχωση. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,50 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. : 1.1.08 
Άρθρο : ΟΙΚ20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162   
 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κ.λπ.). 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 (Αριθµητικά) :           15,52 (14,00 + 0,19 * 8 km) 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α.Τ. : 1.1.09 
Άρθρο : ΟΙΚ20.30 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.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,80 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.10 
Άρθρο : ΟΙΚ22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222   
 
Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
ικριώµατα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης , σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση 
τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός". 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
Α.Τ.     :1.1.11 
Άρθρο : ΟΙΚ22.15.01 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων 

κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226   
 
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
πλην δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου 
εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η 
µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 51,52 (50,00 + 0,19 * 8 km) 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. : 1.1.12 
Άρθρο : ΟΙΚ22.15.02 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων 

κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα,  συνήθων 
κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων 
κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά,  µε εφαρµογή τεχνικών µή 
διαταραγµένης κοπής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226   
 
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
πλην δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου 
εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις 
φόρτωσης. 
Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κ.λπ. ή 
διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης  κοπής. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)  και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής 
 
ΕΥΡΩ. (Αριθµητικά) : 15,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.13 
Άρθρο : ΟΙΚ22.30 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α   
 
∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κ.λπ.) 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 αχρήστων προϊόντων στις θέσεις 
φορτώσεως. 
  
 
Α.Τ. : 1.1.13.01     ΟΙΚ22.30.02 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 
0,12 m2 

                           Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.13.02 
Άρθρο : ΟΙΚ22.30.04 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 
0,50 m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261∆   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ. : 1.1.13.03 
 
Άρθρο : ΟΙΚ22.30.06 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές, για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και 
έως 1,50 m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Β   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.13.04 
Άρθρο : ΟΙΚ22.30.07 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές, για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και 
έως 2,00 m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Γ   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.13.05 
 
Άρθρο : ΟΙΚ22.30.08 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 

πλινθοδοµές, για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και 
έως 2,50 m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1∆   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  
 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.1.14 
Άρθρο : ΟΙΚ22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276   
 
Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε 
τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και µεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ 
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ΟΜΑ∆Α 1.2  

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 
Α.Τ. : 1.2.01 
Άρθρο : ΟΙΚ31.02.02 Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208   
 
Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους 
τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε 
ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-
01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος". Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των 
υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η 
διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης. 
Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 70,00 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.02.01 
Άρθρο : ΟΙΚ32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213   
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
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 κ.λπ.) 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. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 75,00 

 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ.  : 1.2.02.02   
Άρθρο : ΟΙΚ32.01.04 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 

και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214   
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.02.03 

Άρθρο : ΟΙΚ32.01.05 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215   
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 85,00 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.03 
Άρθρο : ΟΙΚ35.04 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg 

στσιµέντου ανά m3 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3506   
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα µε διωγκωµένο περλίτη και 200 kg 
τσιµέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη 
(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την 
µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 90,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
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Α.Τ. : 1.2.04 
Άρθρο : ΟΙΚ38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801   
 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, 
σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". Οι διαστάσεις των στοιχείων των 
ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κ.λπ. στοιχείων του καλουπιού και του 
ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση 
του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για 
την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας 
 
ΕΥΡΩ. (Αριθµητικά) : 12,00 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.05 
Άρθρο : ΟΙΚ38.02 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 κ.λπ.), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.06 
Άρθρο : ΟΙΚ38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816   
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κ.λπ.) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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Α.Τ. : 1.2.07 
Άρθρο : ΟΙΚ38.06 Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824   
 
Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν του 
βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.08 
Άρθρο : ΟΙΚ38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841   
 
Ξυλότυποι επιπέδων ή καµπύλων ή κεκλιµένων τοίχων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, 
µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινούργια 
ξυλεία ή ξυλεία µε λιγότερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόµενου 
επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια 
εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".  
Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό, η τοποθέτηση 
πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου, και η υδατοστεγής σφράγιση των 
αρµών του ξυλότυπου. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.09 
Άρθρο : ΟΙΚ38.18 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες 

από σκυρόδεµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816   
 
∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς 
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος",µε χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατοµής 
έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαµβάνεται η αποκατάσταση 
τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, µε 
χρήση τσιµεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.10.01 
Άρθρο : ΟΙΚ38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 

κατηγορίας B500C (S500s) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873   
 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 
1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, 
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s). 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,95 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. : 1.2.10.02 
ΟΙΚ38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C 

(S500s) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873   
 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 
1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, 
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s). 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,90 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.2.11 
Άρθρο : ΟΙΚ38.45 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873   
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισµού 
στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και 
την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.12 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν38.46 Βλήτρα σύνδεσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873   
 
Βλήτρα σύνδεσης υπαρχόντων µε νέα στοιχεία σκυροδέµατος (διάτρηση υπάρχοντος 
σκυροδέµατος, καθαρισµός της οπής µε πεπιεσµένο αέρα και νερό, τοποθέτηση κατάλληλης 
εποξειδικής ρητινούχου κόλλας τύπου HILTI HIT-RE 500 και τοποθέτηση ράβδου 
νευροχάλυβα σε όλο το βάθος της οπής, περιλαµβανοµένης της αξίας όλων των υλικών της 
ράβδου. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βλήτρου. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,15 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.2.13 
Άρθρο : Ο∆Ο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921   
 
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή 
νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λπ., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 
βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
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σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, 
µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους 
και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,80 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 1.3  
 ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
 
Α.Τ. : 1.3.01.01 
ΟΙΚ46.10.01 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 

9x12x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4661.1   
 
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 του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.3.01.02 
Άρθρο : ΟΙΚ46.10.04 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 

τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (µιάς) 
πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1  100% 
 
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 του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, 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.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ  
 
 
 
Α.Τ. : 1.3.02 
Άρθρο : ΟΙΚ46.15.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 

τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων 
διαστάσεων, πάχους 1 (µιας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1   
 
Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά 
παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλυτέρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
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ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 
οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
Πάχους 1 (µιας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.3.03.01 
Άρθρο : ΟΙΚ49.01.01 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο 

σκυρόδεµα, γραµµικά δροµικών τοίχων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213   
 
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως 
µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες 
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 
κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της 
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του 
παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν δε 
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). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.3.03.02 
Άρθρο : ΟΙΚ49.01.02 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο 

σκυρόδεµα, γραµµικά µπατικών τοίχων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.3.04 
Άρθρο : ΟΙΚ71.31 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). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 
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Α.Τ. : 1.3.05 
Άρθρο : ΟΙΚ71.52 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού 

πλέγµατος µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7152   
 
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου" σε τρεις 
στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου, η δε 
δεύτερη και  τρίτη µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου. Πλήρης περαιωµένη 
εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, εργαλεία και 
ικριώµατα εργασίας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το µεταλλικό πλέγµα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,50 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.3.06 
Άρθρο : ΟΙΚ71.71 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από 

το δάπεδο εργασίας 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171   
 
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους πέραν των 
4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. έδαφος, πεζοδρόµιο, εξώστη). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,60 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

 

ΟΜΑ∆Α 1.4  ∆ΙΚΤΥΑ 

ΟΜΑ∆Α 1.4.1 Υ∆ΡΕΥΣΗ 

 
Α.Τ. : 1.4.1.01 
Άρθρο :   ATHE-N Ν12.14.1.1  Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 
100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 
100REV ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm  

                           Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.1   

 Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 
  

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και 
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αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο 
µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως 
µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική 
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και 
έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 7,00   

 (Ολογράφως): ΕΠΤΑ     

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.02 
 
Άρθρο :   ATHE-N Ν12.14.1.5 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 
100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 
2/N 100REV ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 
atm  
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6621.1   

 
      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και 
αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
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αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο 
µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως 
µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική 
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και 
έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 12,00    
 (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.03 
 
Άρθρο :   ATHE-N 8001.1  Σύνολο οργάνων διακοπής και ελέγχου 

και εξαρτήµατα του δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης   
                            Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

      Σύνολο οργάνων διακοπής και ελέγχου και εξαρτήµατα του δικτύου σωληνώσεων 

ύδρευσης, δηλαδή σύνολο , βανών, βαλβίδων αντεπιστροφής, φίλτρων, αντικραδασµικών, 

µανοµέτρων, διακοπτών ροής, θερµοµέτρων, φλαντζών, ρακόρ, ταυ και λοιπών 

εξαρτηµάτων, όπως αυτά εµφανίζονται στα σχέδια ύδρευσης, πλήρως εγκατεστηµένων και 

συνδεδεµένων, µε κάθε απαιτουµένη δαπάνη υλικού, µικροϋλικού και εργασίας.    

(1 Τεµ.)  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 1.000,00     

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ     

 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.04 
 
Άρθρο :
   

ΑΤΗΕ-Ν 8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου ύδρευσης διαστάσεων 
40Χ40 cm βάθους 60 cm  

Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 10   
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου ύδρευσης πλήρως κατασκευασµένο, όπως περιγράφεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο σκυρόδεµα 
C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο σκυρόδεµα 
C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του 
πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των 
προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
 
(1 Τεµ.) Τεµάχιο 

 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 100,00   

 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.05 
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Άρθρο :
   

ATHE-N 8068.2 Φρεάτιο ποτίσµατος µε κρουνό ∆ιαστάσεων 60cm X 
40cm και βάθος 0,60 m  

                        Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   
 
Φρεάτιο ποτίσµατος µε κρουνό ποτίσµατος, πλήρως κατασκευασµένο, όπως περιγράφεται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο σκυρόδεµα 
C12/16 πάχους τουλάχιστον 12cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο σκυρόδεµα 
C12/16 πάχους τουλάχιστον 12cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του 
πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των 
προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 140,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ       
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.06 
 
Άρθρ
ο
 
:
 
  

ΑΤΗΕ-Ν 8256.3  Ταχυθερµοσίφωνας ηλεκτρικός Ισχύος 4000 W  
 

  Κωδ. 
αναθεώρησης 
:  

ΗΛΜ 24   

 
      Ταχυθερµοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, 
εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα 
ασφαλιστικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή ταχυθερµοσίφωνας µε 
τα όργανά του και τα υλικά και µικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 150,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.07 

 
Άρθρο :    ΑΤΗΕ-Ν Ν8400.36   Επίτοιχο ερµάριο µετρητού ύδρευσης   
                           Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 
 
      Επίτοιχο ερµάριο µετρητού ύδρευσης, διαστάσεων περίπου 40χ60χ30 cm., ανοξείδωτο, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
(1 Τεµ.)  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  300,00    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.08 
Άρθρο :  ATHE-N Ν8601.6 Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε 
εξόδων  
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                     Κωδ. αναθεώρησης  ΗΛΜ 5   

 
      Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος, πλήρως τοποθετηµένος και συνδεδεµένος για 
πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές.    
(1 Τεµ.)  Τεµάχιο  
 
 
ΕΥΡΩ 

 
(Αριθµητικώς): 

 
37,73  

  

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.09 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 
1/2 ins Πάχους 2,65 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 14,90    

 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.10 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

3/4 ins Πάχους 2,65 mm  
                          Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 17,89    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.11 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8036.3   Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 
ins Πάχους 3,25 mm  

                       Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 21,65    

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ     
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Α.Τ. : 1.4.1.12 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8036.4   Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 
1/4 ins Πάχους 3,25 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 25,50    

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ     

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.13 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8036.5   Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 
1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 28,95    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.14 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8036.6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 
ins Πάχους 3,65 mm  

Κωδ. Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 34,14   

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.1.15 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8036.7   Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 
1/2 ins Πάχους 3,65 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   
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      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 
m )  

Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 41,55     

 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΕΝΑ  ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ  
ΛΕΠΤΑ 

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.1.16 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072  Καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29   

      Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως      
( 1 Kg. )  Κιλό 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 0,94   

 (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.1.17 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8138.1.1  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός 
ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 3/8 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 45,00    

 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     

 
Α.Τ. : 1.4.1.18 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.4.2  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος 

Επιχρωµιωµένος επί νιπτήρα Επιχρωµιωµένος επί νιπτήρα ∆ιαµέτρου 
1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως     
( 1 Τεµ. )   

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 52,00    

 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ     

 
 
Α.Τ. : 1.4.1.19 
Άρθρο : Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13   

      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως     
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( 1 Τεµ. )   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθµητικώς): 70,71      

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.20 
 
Άρθρο : 

 
ΑΤΗΕ 8168.1  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ∆ιαστάσεων 
36 Χ 48 cm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13   

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

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 25,00   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.1.21 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη διαστάσεων 15 Χ 

15 cm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14   

      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως       
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 17,27    

 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ     

 
 
Α.Τ. : 1.4.1.22 
 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες    
                            Κωδ. αναθεώρησης:   ΗΛΜ 10   

 
      Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγµατος 
µικροτέρου ή µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο 
εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή 
υποβιβάζεται µε άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη 
των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων 
ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, 
τοπικών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακόρυφων) και µεταφορών για την οριστική 
αποµάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την 
αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων προς επανεπίχωση 
των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων. Στην 
τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων 
χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες      
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 18,89   

 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ      
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ΟΜΑ∆Α 1.4.2  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

Α.Τ.   : 1.4.2.01 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8029.3 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα 
διαµέτρου Φ 100 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο 
µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 78,60    
 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.02 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8029.3.1  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου κλειστό διαµέτρου Φ 100 
mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου κλειστό πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα 
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 85,37   
 (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ      
 

 

Α.Τ.   : 1.4.2.03 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
(P.V.C. – u) κατά ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) διαµέτρου Φ 40 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u), χρώµα 
ανοικτό γκρι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) ονοµαστικής διαµέτρου 
DN40, µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 3.2mm, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή 
κατάλληλης κόλλας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος. 
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 13,75   
 (Ολογράφως):  ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
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Α.Τ.   : 1.4.2.04 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό (P.V.C. 
– u) κατά ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) διαµέτρου Φ 50 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u), χρώµα 
ανοικτό γκρι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) ονοµαστικής διαµέτρου 
DN50, µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 3.2mm, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή 
κατάλληλης κόλλας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος. 
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 14,40   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.05 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
(P.V.C. – u) κατά ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) διαµέτρου Φ 75 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u), 

χρώµα ανοικτό γκρι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) ονοµαστικής 

διαµέτρου DN75, µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 3.2mm, για σύνδεση µε συγκόλληση µε 

παρεµβολή κατάλληλης κόλλας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως 

τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα 

υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    

( 1 m )  Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 19,70    

 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ     

     

Α.Τ.   : 1.4.2.06 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
(P.V.C. – u) κατά ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) διαµέτρου Φ 100 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u), χρώµα 
ανοικτό γκρι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) ονοµαστικής διαµέτρου 
DN100, µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 3.2mm, για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή 
κατάλληλης κόλλας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος. 
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 24,90    

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
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Α.Τ.   : 1.4.2.07 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8043.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
(P.V.C. – u) κατά ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) διαµέτρου Φ 125 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u), χρώµα 
ανοικτό γκρι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256 (σειρά Β) ονοµαστικής διαµέτρου 
DN100, µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 3.2mm, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή 
κατάλληλης κόλλας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος. 
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 27,60    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.08 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8044.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
(P.V.C. – u/100) κατά ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41) διαµέτρου Φ 100 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u/100), 
χρώµα κεραµιδί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41), σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος στον περιβάλλοντα χώρο. 
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, χωρίς την 
συµµετοχή στο κόστος του χάνδακα εγκατάστασης του σωλήνα    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 26,00    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.09 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8044.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
(P.V.C. – u/100) κατά ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41) διαµέτρου Φ 125 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u/100), 
χρώµα κεραµιδί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41), σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος στον περιβάλλοντα 
χώρο.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, χωρίς 
την συµµετοχή στο κόστος του χάνδακα εγκατάστασης του σωλήνα    
( 1 m )   
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 27,30    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.10 
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Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8044.1.6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
(P.V.C. – u/100) κατά ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41) διαµέτρου Φ 150 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC-u/100), 
χρώµα κεραµιδί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476 (σειρά 41), σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος στον περιβάλλοντα χώρο. 
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, χωρίς την 
συµµετοχή στο κόστος του χάνδακα εγκατάστασης του σωλήνα    
( 1 m )   
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 39,73    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.11 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8053.2 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 16 cm  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος.    
      (1 Τεµ. )    

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 44,50    
 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.12 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8054.4 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ∆ιαµέτρου 70 
mm   

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό, πλήρως τοποθετηµένο     
      ( 1 Τεµ. )   

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 20,30    

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ     

Α.Τ.   : 1.4.2.13 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8054.5 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ∆ιαµέτρου 
100 mm  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό,πλήρως τοποθετηµένο     
      ( 1 Τεµ. )   

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 20,80    

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ     

 

Α.Τ.   : 1.4.2.14 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8054.6 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ∆ιαµέτρου 
125 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό, πλήρως τοποθετηµένο     
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      ( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 21,80   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.15 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8054.7 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ∆ιαµέτρου 
150 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό, πλήρως τοποθετηµένο     
      ( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 24,55    

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     

 

Α.Τ.   : 1.4.2.16 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8062.40.1.8 Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής, µέσου βάρους 
(κόκκινη ετικέττα): Ον. ∆ιαµ. DN 80  ( 3 ins )  
      Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 
πλήρης, δηλ. υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήµατα σύνδεσης και στηρίγµατα, βαφή 
µε δυο στρώσεις ελαιόχρωµα της εκλογής της Επίβλεψης, την εργασία τοποθέτησης και 
σύνδεσης, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.     
( 1 m. )  Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 50,34    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 

 

Α.Τ.   : 1.4.2.17  

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8062.40.1.9 Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής, µέσου βάρους 
(κόκκινη ετικέττα): Ον. ∆ιαµ. DN 100  ( 4 ins )  
    Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 
πλήρης, δηλ. υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήµατα σύνδεσης και στηρίγµατα, βαφή 
µε δυο στρώσεις ελαιόχρωµα της εκλογής της Επίβλεψης, την εργασία τοποθέτησης και 
σύνδεσης, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.     
( 1 m. )  Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 65,88   
 (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.18 
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Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.1.2  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
οµβρίων ∆ιαστάσεων 20cm X 20 X 15cm 

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως οµβρίων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 56,00    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ     

 

Α.Τ.   : 1.4.2.19 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
οµβρίων ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως οµβρίων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 10 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
 
 ( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 75,00   

 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      

 

Α.Τ.   : 1.4.2.20 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
∆ιαστάσεων 100cmx 60cm και βάθος έως 0,50 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

   
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ακαθάρτων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
 
( 1 Τεµ. )  

 
Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 143,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.21 
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Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.1.6 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
∆ιαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος έως 0,50 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   
 
  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ακαθάρτων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 105,00   
 (Αριθµητικώς): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 
 

Α.Τ.   : 1.4.2.22 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.1.8 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
∆ιαστάσεων 60cm X 80cm και βάθος έως 0,50 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ακαθάρτων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
 
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 130,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.23 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.2.2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
∆ιαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   
 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ακαθάρτων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 165,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
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Α.Τ.   : 1.4.2.24 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.2.8 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
∆ιαστάσεων 60cm X 80cm και βάθος από 0,50m έως 1,00 m  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως οµβρίων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο  

 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 206,00   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.25 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8066.3.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
∆ιαστάσεων 80cm X 120cm και βάθος 1,2 m  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ακαθάρτων πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 328,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.26 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8067.2.1 Φρεάτιο αντλιών, συλλογής οµβρίων υδάτων 
∆ιαστάσεων 1,0 x 0,80, βάθους 1,00 m  

   Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 Φρεάτιο αντλιών, συλλογής οµβρίων υδάτων, πλήρως κατασκευασµένο, όπως 
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση 
των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 236,00   
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 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ      

 

 

 

Α.Τ.   : 1.4.2.27 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8067.2.2 Φρεάτιο αντλιών, συλλογής ακαθάρτων υδάτων 
∆ιαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 Φρεάτιο αντλιών, συλλογής ακαθάρτων, πλήρως κατασκευασµένο, όπως περιγράφεται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, υλικών, µικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία, δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε άοπλο σκυρόδεµα 
C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm, δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπλισµένο σκυρόδεµα 
C12/16 πάχους τουλάχιστον 12 cm,  επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του 
πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των 
προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.    
( 1 Τεµ. 
)  

Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 260,00   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.28 

Άρθρο : ATHE-N Ν8130.2 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) 
διαµέτρου Φ 75 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   
 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετηµένη.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 17,00    

 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΠΤΑ     

 

Α.Τ.   : 1.4.2.29 

Άρθρο : ATHE-N Ν8130.3 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) 
διαµέτρου Φ 100 mm  
    Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετηµένη.    
     ( 1 Τεµ. )    Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 20,00   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.30 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8151.10 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως 
στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ  πλήρης µε δοχείο και 
κάθισµα  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14   

 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 400,00    

 (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     

 

 

Α.Τ.   : 1.4.2.31 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8160.13 Νιπτήρας πορσελάνης µε βαλβίδα ΑΜΕΑ, 
διαστάσεων  70 Χ 55  cm  

 Κωδ. 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. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 350,00    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ       
 
 

Α.Τ.   : 1.4.2.32 

Άρθρο : ATHE-N Ν8216.2 Αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21   

 
      Αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων αποτελούµενο από δύο αντλίες έκαστη παροχής 
2,2m3/h, µανοµετρικού 5mYΣ, µε την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως 
προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες µε τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, βαλβίδες αντεπιστροφής κτλ. σύµφωνα µε τη µελέτη, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό 
δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 900,00   

 (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     

 
 
Α.Τ.   : 1.4.2.33 

Άρθρο :  ΑΤΗΕ-Ν  090.1 Αντλητικό συγκρότηµα οµβρίων υδάτων  
                           Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21   
 
      Αντλητικό συγκρότηµα οµβρίων υδάτων, αποτελούµενο από δύο αντλίες έκαστη παροχής 
28.5m3/h γιά µανοµετρικό ύψος 8m µε την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη 
συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες µε τους επιπλέοντες απιοειδείς 
διακόπτες εκκινήσεως και στάσεως του, τις βαλβίδες αντεπιστροφής κτλ σύµφωνα µε τη 
µελέτη, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεως 
και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
     

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 1.040,00   

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ      

 

Α.Τ.   : 1.4.2.34 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8064  Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα   



43 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8   

 
      Κεφαλή υδρορροής πλαστική µε εσχάρα , πλήρως τοποθετηµένη     
      ( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 40,00   
 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.1.16 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 Καλύµατα φρεατίων χυτοσιδηρά  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29   

 
      Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως      
( 1 Kg. )  Κιλό 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 0,94   
 (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.35 

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

 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 195,19    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.36 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14   

 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη οχυβάδα 
δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 140,83   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ      
 

Α.Τ.   : 1.4.2.37 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως 
τύπου Νιαγάρα   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 15   

 ∆οχείο 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. )  Τεµάχιο  
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  146,96   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ     
 

 

Α.Τ.   : 1.4.2.38 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.2 Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, µιάς θέσεως, από υαλώδη 
πορσελάνη   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14   

 Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, µιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη , διαστάσεων 
περίπου 1,04 Χ 0,46 m µε την τυχόν αναλογούσα αρµοκαλύπτρα, µε το διάτρητο κάλυµµα 
της οπής εκροής, από το ίδιο υλικό, δηλαδή ουρητήριο και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 493,82    
 (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ     
 
 

Α.Τ.   : 1.4.2.39 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8159.1 Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη µιάς 
θέσεως  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 15   

 Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, πλήρης 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των υλικών στερεώσεως, συνδέσεως και πάσης φύσεως 
εργασίας γιά πλήρη εγκατάσταση     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 50,00   

 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ      
 
 

Α.Τ.   : 1.4.2.40 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης ∆ιαστ. 40 Χ 50 cm  
 

Κωδ. 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. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 161,35   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.2.41 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 
περίπου 50 cm µιάς σκάφης ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, 
µήκους 1,20 m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17   
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      Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης µε βαλβίδα 
(στραγγιστήρα), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά 
γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 175,21   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ     

 

Α.Τ.   : 1.4.2.42 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8187.2 Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισµού κάδων 
(SINK) ∆ιαστάσεων περίπου 48 X 52 cm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17   

 
      Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισµού κάδων (SINK) από πορσελάνη, µε ή χωρίς 
ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη εσχάρα αποθέσεως κάδων µε τα εξαρτήµατα συνδέσεως προς 
την βαλβίδα, ή το δοχείο πλύσεως, δηλαδή λεκάνη SINK και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και 
υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 150,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 

Α.Τ.   : 1.4.1.22 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες    
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10   

 
      Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγµατος 
µικροτέρου ή µέχρι 1,00 m και σε βάθος µέχρι 1,00 m µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο 
εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεµία ή 
υποβιβάζεται µε άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα του ορύγµατος στίς απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη 
των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων 
ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, 
τοπκών µετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και µεταφορών γιά την οριστική 
αποµάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία 
ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωµάτων προς επανεπίχωση των 
εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών µέσων. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων 
χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες      
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 18,89    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 

Α.Τ.   : 1.4.2.43 

Άρθρο : Υ∆Ρ 10.24 Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm 
επενδεδυµένου µε γεωύφασµα   
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6620.1   

 Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυµένου µε γεωύφασµα, 
ενδεικτικού τύπου ADS SW ή αντίστοιχου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε 
θέση, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
 Περιλαµβάνονται η προµήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους (µούφες, 
γωνίες, ταφ) και η εργασία πλήρους συναρµολόγησης και τοποθέτησης. Το όρυγµα ή η οπή 
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εντός της οποίας τοποθετείται ο σωλήνας αποστράγγισης και η επενεπίχωση του αποµένοντος 
όγκου επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).   
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 40,00 

 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  
 

Α.Τ.   : 1.4.2.44 

Άρθρο : Υ∆Ρ Ν11.15.4.1 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 
βιοµηχανικής προέλευσης Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού 
πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από 
γαλβανισµένο χάλυβα  

  Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6620.1   

 Για την προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή 
εξωτερικών χώρων, βιοµηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) 
µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας 
φορτίου) συνοδευόµενων από εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, 
κατασκευασµένων και δοκιµασµένων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1433 «Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, 
σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης», µε 
σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να 
εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων 
συναρµολογηµένου καναλιού. Οι συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή 
κατακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώµα του 
καναλιού (προσηµειωµένες) µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου 
καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. 
 Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως 
κανάλια (βιοµηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια 
απολήξεων/διακλαδώσεων, το σύστηµα «κλειδώµατος» της εσχάρας καθώς και τα πάσης 
φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί 
αντιβιαβρωτική επεξεργασία. 
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 
καναλιών (τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της 
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και 
τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.  
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία 
φορτίου κατά ΕΝ 1433. 
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη 
κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: 
αντοχή σε φορτίο 125 kN) 
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη 
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη 
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες 
κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι 
αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
Τα προσκοµιζόµενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε 
τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ 1433. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά 
του. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 105,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ      
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Α.Τ.   : 1.4.2.45 

Άρθρο : Υ∆Ρ Ν11.15.6.1 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 
βιοµηχανικής προέλευσης Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού 
πλάτους 300 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο 

   Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6620.1   

 Για την προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή 
εξωτερικών χώρων, βιοµηχανικής προέλευσης, από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο) 
µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας 
φορτίου) συνοδευόµενων από εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές, 
κατασκευασµένων και δοκιµασµένων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1433 «Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, 
σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης», µε 
σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Τα στοιχεία των καναλιών θα φέρουν κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να 
εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων 
συναρµολογηµένου καναλιού. Οι συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης, οριζόντιες ή 
κατακόρυφες, θα γίνονται στις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή θέσεις στο σώµα του 
καναλιού (προσηµειωµένες) µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου 
καναλιού) ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. 
 Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια επί τόπου του έργου των υλικών, όπως 
κανάλια (βιοµηχανικής προέλευσης), εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια 
απολήξεων/διακλαδώσεων, το σύστηµα «κλειδώµατος» της εσχάρας καθώς και τα πάσης 
φύσεως υλικά πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής. Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών θα έχουν υποστεί 
αντιβιαβρωτική επεξεργασία. 
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 
καναλιών (τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της 
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και 
τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών.  
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία 
φορτίου κατά ΕΝ 1433. 
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη 
κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: 
αντοχή σε φορτίο 125 kN) 
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη 
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη 
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες 
κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι 
αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
Τα προσκοµιζόµενα προς εγκατάσταση κανάλια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου στην ΕΕ, από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε 
τις διατάξεις του προτύπου ΕΝ 1433. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά 
του. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 175,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
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OΜΑ∆Α 1.4.3  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Α.Τ.   : 1.4.3.01 

Άρθρο : ATHE-N 8001.3 Σύνολο των οργάνων διακοπής και ελέγχου και 
εξαρτηµάτων του δικτύου σωληνώσεων κλιµατισµού-θέρµανσης   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 
      Σύνολο των οργάνων διακοπής και ελέγχου και εξαρτηµάτων του δικτύου σωληνώσεων 
κλιµατισµού-θέρµανσης, δηλαδή το σύνολο των βανών, βαλβίδων αντεπιστροφής, φίλτρων, 
αντικραδασµικών, µανοµέτρων, διακοπτών ροής, θερµοµέτρων, ρυθµιστικών βανών, 
αυτόµατων πλήρωσης, φλαντζών, ρακόρ, ταυ και λοιπών εξαρτηµάτων, όπως αυτά 
εµφανίζονται στα σχέδια κλιµατισµού-θέρµανσης, πλήρως εγκατεστηµένων και 
συνδεδεµένων,  µε κάθε απαιτουµένη δαπάνη υλικού, µικροϋλικού και εργασίας.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 1.500,00    
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.02 
 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8452.1.10 Λέβητας χαλύβδινος Νερού Θερµαντικής Ισχύος 

250000 Kcal/h  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28   

 
      Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, θερµόµετρα, µανόµετρα, 
θερµοστάτες εµβαπτίσεως, ασφαλιστική βαλβίδα και γενικά τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 6.000,00    
 (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.03 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8455.4 Καυστήρας καυσίµου αερίου παροχής καυσίµου 

αερίου 1.3m3/h, θερµικής ισχύος 267KW  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28   

 
      Καυστήρας καυσίµου αερίου µε τα απαιτούµενα όργανα αυτοµατισµού πλήρης, 
αυτόµατου τύπου, κατάλληλος για λέβητα κεντρικής θερµάνσεως µε όλα τα εξαρτήµατα και 
συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
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τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και οργάνων 
αυτοµατισµού, δοκιµών και ρυθµίσεως για οµαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 3.307,51    
 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.04 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8465.5 Καπνοδόχος µε µόνωση πετροβάµβακα µε δύο 
τοιχώµατα ανοξείδωτα διαµέτρου Φ500 cm.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6519   

 
      Καπνοδόχος µε µόνωση πετροβάµβακα µε δύο τοιχώµατα ανοξείδωτα Φ450 εσωτ. Και 
Φ500 εξωτερικά, δηλ. Προµήθεια και υλικά & εργασία πλήρους τοποθέτησης    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 290,00    
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

 
    

 
 
Α.Τ. : 1.4.3.05 

Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8540.1 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό 
υλικό ενδ. τύπου Armaflex διαµέτρου Φ 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40   

 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, 
πάxους 9mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,68    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.06 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8540.2 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό 

υλικό ενδ. τύπου Armaflex διαµέτρου Φ 3/4 ins  
   Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40   

 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, 
πάxους 9mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,92    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.07 
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Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8540.3 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό 
υλικό ενδ.τύπου Armaflex διαµέτρου Φ 1 ins  

      Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40   

 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, 
πάxους 11mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 8,00   
 (Ολογράφως): ΟΚΤΩ      
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.08 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8540.4 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό 

υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/4 ins  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40   

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, 
πάxους 11mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 9,15   
 (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.09 
Άρθρο :  ΑΤΗΕ-Ν Ν8540.5 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό 

υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex διαµέτρου Φ 1 1/2 ins  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40   

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, 
πάxους 11mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 10,50   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.10 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8540.6 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό 

υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex διαµέτρου Φ 2 ins  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40   

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, 
πάxους 13mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 11,70   

 (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
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Α.Τ. : 1.4.3.11 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8540.9 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες 

πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex διαµέτρου Φ 4 ins  

   Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40   

 Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, 
πάxους 13mm και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 16,00    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΞΙ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.12 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8542.1.1.1 Στόµιο οροφής,ορθογωνικό,προσαγωγής ή 

επιστροφής αέρα µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε 
εσωτερικό διάφραγµα µε εσωτερικό διάφραγµα ∆ιαστάσεων 4 ins X 4 
ins Από αλουµίνιο  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36   

 Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη 
λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 51,21    

 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.13 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8542.1.1.2 Στόµιο οροφής,ορθογωνικό,προσαγωγής ή 

επιστροφής αέρα µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε 
εσωτερικό διάφραγµα ∆ιαστάσεων 8 ins X 4 ins Από αλουµίνιο  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36   

 Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη 
λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 52,21    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.14 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8542.1.1.3 Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή 

επιστροφής αέρα µε διπλή σειρά σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό 
διάφραγµα ∆ιαστάσεων 22 ins X 8 ins Από αλουµίνιο  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36   

 Στόµιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη 
λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 58,21   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ     
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Α.Τ. : 1.4.3.15 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8531.6.1 Μονάδα αερισµού µε ανάκτηση ενέργειας και 

στοιχείο θέρµανσης   

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 33   

 Μονάδα αερισµού µε ανάκτηση ενέργειας και στοιχείο θέρµανσης, παροχής αέρα 
προσαγωγής 3950 m3/h και µανοµετρικού 81mmYΣ, παροχής αέρα επιστροφής 3555 m3/h 
και µανοµετρικού 90mmYΣ συγκροτηµένα σε ενιαίο σύνολο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος µε τα 
στηρίγµατα και λοιπά υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία 
γιά παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 9.500,00    
 (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.16 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8559.1.1 Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου παροχής 95m3/h, 

µανοµετρικού 4mΥΣ  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39   

 
      Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου, πλήρης µε παροχή και στατική πίεση µε τα µικροϋλικά κλπ 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και 
ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. ) 
 

Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 153,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.17 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8559.1.2 Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου παροχής 180m3/h, 

µανοµετρικού 4mΥΣ  
 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39   

 
      Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου, πλήρης µε παροχή και στατική πίεση µε τα µικροϋλικά κλπ 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και 
ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 159,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ 

ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΝΝΕΑ 

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.3.18 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8559.1.4 Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου παροχής 

500m3/h  
 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39   

 
      Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου, πλήρης µε παροχή και στατική πίεση µε τα µικροϋλικά κλπ 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών και 
ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 193,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
ΤΡΙΑ 
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Α.Τ. : 1.4.3.19 
Άρθρο : ATHE-N Ν8601.6 Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε 

εξόδων  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος, πλήρως τοποθετηµένος και συνδεδεµένος για 
πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφες.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 217,73   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.20 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν9529.1 ∆ιάφραγµα πυρασφαλείας (Fire Damper) 

Ορθογωνικής διατοµής 200x200mm  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34   

 
      ∆ιάφραγµα πυρασφαλείας (Fire Damper), ορθογωνικής διατοµής, από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα, εξοπλισµένα µε ηλεκτρικό µεταγωγικό διακόπτη που ενεργοποιείται από εύτηκτο 
σύνδεσµο και µε ηλεκτροκινητήρα χαµηλής τάσεως µε ελατήριο επαναφοράς, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση σε δίκτυο ορθογωνικών αεραγωγών και ηλεκτρική 
σύνδεση για παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 144,32    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.21 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1/2 

ins  
 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4   

 
      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 )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 13,92    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.22 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2  Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ∆ιαµέτρου 3/4 ins  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4   

 
      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 )  Μέτρο  



54 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 16,33    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.23 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.3 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 ins  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4   

 
      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 )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 20,03   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.24 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4   

 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 )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 23,09    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.25 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4   

 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 )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 26,21   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.26 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.6 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 ins  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4   

 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 )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 30,89    

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ     

 
 
Α.Τ. : 1.4.3.27 
 Άρθρο: ΑΤΗΕ 8038.19 Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή ∆ιαµέτρου 

100/ 108 mm  
Κωδ. 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 )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 71,90    

 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     

 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.28 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.1 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού 

ύψους 905 mm  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26   

 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία 
πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία εγκαταστάσεως     
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 35,49    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ     

 
 
Α.Τ. : 1.4.3.29 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.2 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού 

ύψους 655 mm  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26   

 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία 
πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία εγκαταστάσεως     
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 39,22    

 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.30 
 Άρθρο
 : 

ΑΤΗΕ 8473.2.10 ∆οχείο διαστολής Κυλινδρικό κατά DIN 4806 γιά 
εγκατάσταση κεντρ. θερµάνσεως Χωριτηκότητας 400 l  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 23   

 ∆οχείο διαστολής πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία     
( 1 Τεµ. )    

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 850,00   
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 (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.31 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8531.4 Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου 

(F.C.U.) δαπέδου. Παροχής 600 C.F.M.  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32   

 Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. Αποτελείται από 
περίβληµα χαλυβδοελάσµατος βαµµένου µε χρώµα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού µε 
χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεµιστήρα µε διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συµπυκνωµάτων, φίλτρο αέρα πλενόµενου τύπου, τάµπερ λήψεως 
εξωτερικού αέρα κλπ µε τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων εφοδιασµένη µε φίλτρο 
νερού και δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού µε θερµοστάτη ελέγχου της τρίοδης βαλβίδας 
και τα λοιπά εξαρτήµατα αυτοµατισµού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήµατα και µικροϋλικά 
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την οµαλή και 
αυτόµατη λειτουργία     
( 1 Τεµ. )    

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 672,92    

 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
  

 

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.32 
 Άρθρο
 : 

ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή 
κυκλικής διατοµής   

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34   
 Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους 
Αµερικάνικους κανονισµούς.Περιλαµβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια (καµπύλες, 
γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρυθµίσεως της 
ποσότητας του αέρα και τα στόµια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, µε τις ενισχύσεις από 
µορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία 
κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως     
( 1 Kg )   

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 8,94    

 (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ     

 
Α.Τ. : 1.4.3.33 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8539.1.5.1 Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή 

σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακαπου φέρει επικάλυψη φύλλου 
αλουµινίου Πάχος παπλώµατος 3 cm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40    

 Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 
πυκνότητας τουλάχιστον 16 kg/m3, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου πάχους 10 
µικρών ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου.Το πάπλωµα προσδένεται στην επιφάνεια των 
αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm µήκους µε περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής 
ταινίας πλάτους 5 cm και στεγανοποιήται σε όλους τους αρµούς µε την ίδια πλαστική ταινία 
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά 
στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτούµενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 11,26    
 (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.34 
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8541.1.28.2 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 
µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα 
∆ιαστάσεων 6 ins X 8 ins Από αλουµίνιο  

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36   

 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως    
( 1 Τεµ. )   

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 39,21   
 (Αριθµητικώς): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.35 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8541.1.43.2 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 

µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα 
∆ιαστάσεων 8 ins X 10 ins Από αλουµίνιο  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36   

 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 40,21    

 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ     

 
Α.Τ. : 1.4.3.36 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8541.1.98.2 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 
µε απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και µε εσωτερικό διάφραγµα 
∆ιαστάσεων 16 ins X 20 ins Από αλουµίνιο  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36   

 
      Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 88,21    
 (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.37 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8541.3.103.2 Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα 

µε απλή σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και µε εσωτερικό 
διάφραγµα ∆ιαστάσεων 16 ins X 36 ins Από αλουµίνιο  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36   

 
      Στόµιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 57,21    
 (Αριθµητικώς): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.3.38 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.1.2 Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως Παροχής από 

2,50 έως & 4,00 m3/h  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21   

 
      Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής 
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θερµάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το 
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 

(Ολογράφως): 
395,65 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 

  

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 1.4.4  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Α.Τ. : 1.4.4.01 
Άρθρο : ATHE-N Ν62.1.2 ∆ιευθυνσιοδοτηµένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 

καπνού   
Kωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

 ∆ιευθυνσιοδοτηµένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού µετά βάσεως κατάλληλος 
για εγκατάσταση στην οροφή, ρυθµιζόµενης φωτοευαισθησίας, µε καθαριζόµενο και 
αντικαθιστούµενο θάλαµο, ψηφιακά οριζόµενης διεύθυνσης, εσωτερικό αποµονωτή 
βραχυκυκλώµατος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως 
και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 80,00   
 (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.02 
Άρθρο : ATHE-N 8001.2 Σύνολο των οργάνων διακοπής και ελέγχου και 

εξαρτηµάτων του δικτύου σωληνώσεων πυρασφαλείας   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 Σύνολο των οργάνων διακοπής και ελέγχου και εξαρτηµάτων του δικτύου 
σωληνώσεων πυρασφαλείας, δηλαδή το σύνολο των βανών, βαλβίδων αντεπιστροφής, 
φίλτρων, αντικραδασµικών, µανοµέτρων, διακοπτών ροής µε τις µονάδες επιτήρησης, 
φλαντζών, ρακόρ, ταυ και λοιπών εξαρτηµάτων, όπως αυτά εµφανίζονται στα σχέδια 
πυροπροστασίας, και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένων και 
συνδεδεµένων, µε κάθε απαιτουµένη δαπάνη υλικού, µικροϋλικού και εργασίας.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 700,00    

 (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ     
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Α.Τ. : 1.4.4.03 
Άρθρο : ATHE-N 8205 Αναπνευστική συσκευή σε ερµάριο   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 20   

 Αναπνευστική συσκευή σε ερµάριο, σύµφωνα µε τη µελέτη, πλήρης δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία συναρµολογήσεως, βαφής, συνδέσεως, στερεώσεως και 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 350,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ  
    

 
 
Α.Τ. : 1.4.4.04 
Άρθρο :   ATHE-N Ν8208 ∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης   
 
      ∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης πλήρες, αποτελούµενο από πλάκα στήριξης στον τοίxο, δύο 
στόµια 2 1/2 ins µε καπάκι όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στις προδιαγραφές και τα σxέδια, 
δηλ. προµήθεια, µεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 460,00    
 (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.05 
Άρθρο : ATHE-N Ν8209 Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler)   
 
      Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) διατοµής Φ 1/2 ins τύπου αµπούλας, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένο στο δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης, έτοιµο για 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 15,50  
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.06 
Άρθρο :  ATHE-N Ν8210 Πυροσβεστικό συγκρότηµα   

Κωδ. αναθεώρησης :  Η
ΛΜ 21  

 

      Πυροσβεστικό συγκρότηµα αποτελούµενο απο ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής 
34,56µ3/h, µανοµετρικού 52mΥΣ, πετρελαιοκίνητη αντλία παροχής 34,56µ3/h, 
µανοµετρικού 52mΥΣ, JΟCΚΕΥ αντλία παροχής 1,2m3/h, µανοµετρικού 58mΥΣ, πιεστικό 
δοxείο 300lt, όργανα ελέγxου και προστασίας και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και 
αυτοµατισµού, σύµφωνα µε τη µελέτη, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
συµπεριλαµβανόµενων των συλλεκτών, σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύµατος, µε κάθε 
υλικό, µικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 15.500,00 
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ   
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.07 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8211.4 Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και 

κατάσβεσης  χώρων µηχανοστασίου ανελκυστήρα ή 
πυροσβεστικού συγκροτήµατος   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

 
      Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης που περιλαµβάνει α) δύο φιάλες 
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διοξειδίου του άνθρακα 45Kgr, β) τις σωληνώσεις πίεσης αναλόγου διατοµής, γ) τα δύο 
ακροφύσια ολικής κατάκλυσης, δ) τo κοµβίo εντολής κατάσβεσης και τo κοµβίo ακύρωσης 
εντολής κατάσβεσης, ε) τη φωτεινή πινακίδα "STOP", ζ) την σειρήνα δύο ήχων µε 
ενσωµατωµένο φωτεινό επαναλήπτη, η) έναν ανιχνευτή φωτοηλετρκικό συµβατικού τύπου, 
θ) έναν ανιχνευτή θερµοδιαφορικό συµβατικού τύπου, ι) τα απαραίτητα καλώδια ΝΥΜ 
2χ1.5mm2 και 3x1.5mm2 για τη διασύνδεση των παραπάνω, κ) τον τοπικό πίνακα 
πυρανίχνευσης και κατάσβεσης συµβατικού τύπου 2 ζωνών ανίχνευσης και µιας εντολής 
κατάσβεσης, µε τα απαιτούµενα τρία monitor moduls και όλα τα απαραίτητα υλικά και 
αυτοµατισµούς όπως βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης 3/4", σωληνοειδή ενεργοποιητή στην οδηγό 
(drive) φιάλη, βαλβίδα ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κ.λπ., 
πλήρες, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση, σύµφωνα µε τα σχέδια 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 3.565,00    
 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.08 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8212.1.2 Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 

λεβητοστασίου   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

 
      Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης που περιλαµβάνει α) µία φιάλη ξηράς 
σκόνης 34Kgr, β) τις σωληνώσεις πίεσης αναλόγου διατοµής, γ) τα έξι ακροφύσια ολικής 
κατάκλυσης, δ) τo κοµβίo εντολής κατάσβεσης και τo κοµβίo ακύρωσης εντολής κατάσβεσης, 
ε) τη φωτεινή πινακίδα "STOP", ζ) την σειρήνα δύο ήχων µε ενσωµατωµένο φωτεινό 
επαναλήπτη, η) έναν ανιχνευτή φωτοηλεκτρικό συµβατικού τύπου, θ) έναν ανιχνευτή 
θερµοδιαφορικό συµβατικού τύπου, ι) τα απαραίτητα καλώδια ΝΥΜ 2χ1.5mm2 και 
3x1.5mm2 για τη διασύνδεση των παραπάνω, κ) τον τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης και 
κατάσβεσης συµβατικού τύπου 2 ζωνών ανίχνευσης και µιας εντολής κατάσβεσης, και όλα τα 
απαραίτητα υλικά πλήρες, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τα σχέδια την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 3.000,00    
 (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.09 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8212.1.4 Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και 

κατάσβεσης χώρου δεξαµενών καυσίµου  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

 
      Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης που περιλαµβάνει α) µία φιάλη ξηράς 
σκόνης 25Kgr, β) τις σωληνώσεις πίεσης αναλόγου διατοµής, γ) τα τέσσερα ακροφύσια 
ολικής κατάκλυσης, δ) τo κοµβίo εντολής κατάσβεσης και τo κοµβίo ακύρωσης εντολής 
κατάσβεσης, ε) τη φωτεινή πινακίδα "STOP", ζ) την σειρήνα δύο ήχων µε ενσωµατωµένο 
φωτεινό επαναλήπτη, η) έναν ανιχνευτή φωτοηλεκτρικό συµβατικού τύπου, θ) έναν 
ανιχνευτή θερµοδιαφορικό συµβατικού τύπου, ι) τα απαραίτητα καλώδια ΝΥΜ 2χ1.5mm2 και 
3x1.5mm2 για τη διασύνδεση των παραπάνω, κ) τον τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης και 
κατάσβεσης συµβατικού τύπου 2 ζωνών ανίχνευσης και µιας εντολής κατάσβεσης, και όλα τα 
απαραίτητα υλικά, πλήρες, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τα σχέδια την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 2.565,00   

 (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
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Α.Τ. : 1.4.4.10 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8233.8 Εξοπλισµός δεξαµενής νερού πυρόσβεσης   
                             Κωδ. αναθεώρησης :   ΗΛΜ 11 
 
      Εξοπλισµός δεξαµενής νερού πυρόσβεσης αποτελούµενος από:  
• Ένα στόµιο πλήρωσης Φ1.25”  
• Ένα στόµιο αερισµού Φ6” 
• Ένα στόµιο αναρρόφησης Φ3”  
• Ένα στόµιο για σιδηροσωλήνα δοκιµής Φ3”  
• Από µία ανθρωποθυρίδα επίσκεψης µε χυτοσιδερένιο, στεγανό κάλυµµα, διαστάσεων 
 0.6x0.6m. 
• Ένα στόµιο για υπερχείλιση δεξαµενής Φ2’’ 
• Σκάλα καθόδου µεταλλική από ανοξείδωτο χάλυβα στερεωµένη στα τοιχώµατα 
 
σύµφωνα µε τη µελέτη, πλήρως εγκατεστηµένο περιλαµβανόµενων και των υλικών και 
µικροϋλικών εγκατάστασης, σύνδεσης κλπ.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  500,00   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ      
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.11 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν Ν8767.2.1 Καλώδιο τύπου LiYCY διατοµής 2 

Χ 1,5 mm2  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 Καλώδιο τύπου LiYCY,δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικρουλικών επι 
τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,93    
 (Ολογράφως): TEΣΣΕΡΑ KAI ENENHNTA ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.12 
Άρθρο : ATHE-N Ν8987.3 Φωτιστικό σώµα ασφαλείας  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  

 Φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα 8W, και συσσωρευτή Ni-Cd τροφοδοτούµενο απο 
το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης 
µεταγωγής και µετατροπής, σύµφωνα µε τη µελέτη, µετά των υλικών και µικροϋλικών 
σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία 
συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 70,00   
 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.13 
 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 9531.1.1 Πίνακας πυρανίxνευσης αναλογικός 

διευθυνσιοδοτούµενου τύπου 1 βρόχου  
 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

 Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούµενου τύπου όπως περιγράφεται 
στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαµβάνων σύστηµα µεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήµατος 
αγγελίας, σύστηµα συνεxούς µέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας, σύστηµα 
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παρακολούθησης, φορτιστή και συσσωρευτές εφεδρικής λειτουργίας, τα µικροϋλικά 
σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης δηλ. προµήθεια και προσκόµιση επι τόπου 
του έργου και εργασία συναρµολόγησης σύνδεσης δοκιµών ρυθµίσεων µετρήσεων προς 
παράδοση σε λειτουργία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και 
φαίνεται στα σχέδια.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 1.620,00   

 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.4.14 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 9533.1 Πατητό κοµβίο συναγερµού 

διευθυνσιοδοτούµενο   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

 Πατητό κοµβίο συναγερµού διευθυνσιοδοτούµενο, κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε 
λειτουργία του συστήµατος ανίxνευσης πυρκαγιάς, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 90,00    
 (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.15 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 9533.5 Φαροσειρήνα συναγερµού µε το control module   

 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62   

 
      Φαροσειρήνα συναγερµού µε το control module (µοναδα επιτήρησης και εντολής), µε τα 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 175,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.16 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

1 ins Πάχους 3,25 mm  
   Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 21,65    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.17 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm  

    Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   
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      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 25,50   

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.4.18 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm  
 Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 28,95   

 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ     

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.19 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

2 ins Πάχους 3,65 mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 34,14    
 (Αριθµητικώς): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.20 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 41,55   

 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.4.21 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

3 ins Πάχους 4,05 mm  
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  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 56,19   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.22 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 

4 ins Πάχους 4,50 mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως 
σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 75,05    
 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.23 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8103.4 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ∆ιαµέτρου 1 

1/2 ins  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12   

 
      Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) µε τον µοχλό (βέργας) της φούσκας και της 
βαλβίδας, όλων από ορείχαλκο και των µικροϋλικών, πλήρως τοποθετηµένος 
συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 25,00    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.24 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 

Γοµώσεως 6 kg  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και 
στήριξη     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 38,19    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.25 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 

Γοµώσεως 12 kg  
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  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και 
στήριξη     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 59,49   

 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝEΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝEΑ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.4.26 
 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του 

άνθρκα, φορητός Γοµώσεως 6 kg  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19   

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

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 70,09    

 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΝEΑ  ΛΕΠΤΑ     

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.27 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 

∆ιαµέτρου Φ 16mm  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,05   
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.4.28 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 

mm2  
   Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 4,28   

 (Αριθµητικώς): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ      
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ΟΜΑ∆Α 1.4.5  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ 

 
Α.Τ. : 1.4.5.01 
Άρθρο : ATHE-N Ν70.1.1 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40   

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2548  70,00%  

 Υ∆Ρ 6751  30,00%  

 
      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών 
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ 
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από 
υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα, µε διάστρωση του πυθµένα µε άµµο πάχους 5 εκατ. και 
σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και 
του πυθµένα θα γίνει µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η επίχριση του 
πυθµένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει µε τσιµεντοκονία των 
600kg τσιµέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθµένα του φρεατίου θα υπάρχει οπή 
αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που µπορεί να συγκεντρωθούν. Θα 
υπάρχουν επίσης τµήµατα (αναµονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο 
των καλωδίων στο φρεάτιο και µονό κάλυµµα φρεατίων από χυτοσίδηρο κλάσης Β125, 
τυποποιηµένο εµπορίου µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή. 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη 
κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής.  
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων    
( 1 
Τεµ. )  

Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 140,00   
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 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ 
ΣΑΡΑΝΤΑ  

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.02 
Άρθρο : ATHE-N Ν70.2 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - Φρεάτιο 

έλξης καλωδίων 60x40   

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2548  70,00%  

 Υ∆Ρ 6751  30,00%  

 
      Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών 
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ 
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από 
υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα, µε διάστρωση του πυθµένα µε άµµο πάχους 5 εκατ. και 
σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και 
του πυθµένα θα γίνει µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η επίχριση του 
πυθµένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει µε τσιµεντοκονία των 
600kg τσιµέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθµένα του φρεατίου θα υπάρχει οπή 
αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που µπορεί να συγκεντρωθούν. Θα 
υπάρχουν επίσης τµήµατα (αναµονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο 
των καλωδίων στο φρεάτιο και µονό κάλυµµα φρεατίων από χυτοσίδηρο κλάσης Β125, 
τυποποιηµένο εµπορίου µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη 
κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής.  
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων    
( 1 Τεµ. 
)  

Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 190,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.03 
Άρθρο : ATHE-N Ν8950.3 Φωτοκύτταρο   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59 

 
      Φωτοκύτταρο κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220V ± 10%, δυνάµενο να ρυθµιστεί 
ώστε να επηρεάζεται απο το φως ηµέρας 5 έως 1000 lux. Η εντολή θα µπορεί να 
επιβραδύνεται έως 3 sec για αφή και 30 sec για σβέση. Ο µηxανισµός του φωτοκυττάρου θα 
βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό κέλυφος και θα περιλαµβάνει το φωτοαισθητήριο και 
ηλεκτρικό µηxανισµό, που θα λαµβάνει την εντολή ενός ρελέ, δηλ. προµήθεια, σύνδεση και 
τοποθέτηση.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 75,00   
 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ 
    

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.04 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8974.1.1 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, 

οροφής, στεγασµένων χώρων Με 1 λυχνία 58 W, ενδ. τύπου 
DISANO 774 Comfort  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, οροφής, στεγασµένων χώρων, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε 
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή ηλεκτρονικό ballast, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 160,00   

 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟN 
ΕΞΗΝΤΑ  

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.05 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8974.1.2 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, 

οροφής, στεγασµένων χώρων, Με 2 λυχνίες 36 W, ενδ. τύπου 
DISANO 774 Comfort  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, οροφής, στεγασµένων χώρων, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε 
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή ηλεκτρονικό ballast, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 175,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟN 

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ  

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.06 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8974.1.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, 

οροφής, στεγασµένων χώρων Με 2 λυχνίες 58 W, ενδ. τύπου 
DISANO 774 Comfort  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, οροφής, στεγασµένων χώρων, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε 
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή dimmable ηλεκτρονικό ballast, λυχνιολαβές, 
εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 270,00    
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.07 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8974.1.4 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, 

οροφής, στεγασµένων χώρων Με 4 λυχνίες 36 W, ενδ. τύπου 
DISANO 774 Comfort  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, οροφής, στεγασµένων χώρων, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε 
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή dimmable ηλεκτρονικό ballast, λυχνιολαβές, 
εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 415,00    
 (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.08 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8975.2.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, 

στεγασµένων χώρων Με 2 λυχνίες 36 W, ενδ. τύπου DISANO 6401 
RAPID SYSTEM  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   
 
      Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, στεγασµένων χώρων, σύµφωνα µε τις 
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προδιαγραφές, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε 
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. 
)  

Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 125,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ 

ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΕΝΤΕ 

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.09 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8975.2.4 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, 

στεγασµένων χώρων, Με 2 λυχνίες 58 W, ενδ. τύπου DISANO 
6401 RAPID SYSTEM  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 
      Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, στεγασµένων χώρων, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε 
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 130,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ 

ΤΡΙΑΝΤΑ 
    

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.10 
Άρθρο : ATHE-N 8975.4.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, 

στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από χυτοπρεσσαριστό 
πολυµετακρυλικό πλαστικό. Με 1 λυχνία 36 W, ενδ. τύπου PHILIPS 
TCW 215/136  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 
      Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από 
χυτοπρεσσαριστό πολυµετακρυλικό πλαστικό, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη 
µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  75,00   
 (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.11 
Άρθρο : ATHE-N 8975.4.4 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, 

στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από χυτοπρεσσαριστό 
πολυµετακρυλικό πλαστικό. Με 1 λυχνίες 58 W, ενδ. τύπου PHILIPS 
PACIFIC TCW 215/158  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από 
χυτοπρεσσαριστό πολυµετακρυλικό πλαστικό, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη 
µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 80,00   
 (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.12 
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Άρθρο : ATHE-N 8975.4.5 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, 
στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από χυτοπρεσσαριστό 
πολυµετακρυλικό πλαστικό. Με 2 λυχνίες 58 W, ενδ. τύπου 
PHILIPS PACIFIC TCW 215/258  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό οροφής, στεγασµένων χώρων, µε οθόνη από 
χυτοπρεσσαριστό πολυµετακρυλικό πλαστικό, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη 
µε ψηµένο χρώµα, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 90,00   
 (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.13 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8975.5.4 Φωτιστικό σώµα οροφής, στεγανο, µε δύο 

λαµπτήρες φθορισµού compact 18W   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59   

 Φωτιστικό σώµα οροφής, µε δύο λαµπτήρες φθορισµού compact 18W, µε 
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 65,00   
 (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.14 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8975.9.1 Φωτιστικό σώµα προβολέας, στεγανός, µε 

λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 400W ενδ. τύπου DISANO 1159 
Indio - asymmetric  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60   

 Φωτιστικό σώµα προβολέας, στεγανός, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή 
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 300,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ       
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.15 
Άρθρο : ATHE-N Ν8981.5 Φωτιστικό σώµα απλίκα, µε 2 λαµπτήρες 

φθορισµού 18W   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  

 Φωτιστικό σώµα απλίκα, µε 2 λαµπτήρες φθορισµού 18W, µε τα υλικά και µικροϋλικά 
σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένο προς λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 55,00   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.16 
Άρθρο : ATHE-N Ν8982.8 Προβολέας συµµετρικής δέσµης εξωτερικού 

φωτισµού µε λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 150W  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103   

 
      Προβολέας κατάλληλος για υπαίθρια τοποθέτηση, ισχυρής  κατασκευής, συµµετρικής,  
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ευρείας φωτεινής δέσµης. Θα έχει κατ’ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Σώµα από χυτό αλουµίνιου. 
• Βραχίονα στήριξης από χάλυβα.  
• Θα είναι βαµµένος µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που 

θα τον καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση ακόµη και σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον. 

• Το κρύσταλλο θα είναι θερµοανθεκτικό πάχους τουλάχιστον 5mm, µεγάλης θερµικής 
και µηχανικής αντοχής (UNI7142 tests, British Standard 3193). 

• Εσωτερικά θα φέρει συµµετρικό ανταυγαστήρα από ανοδειωµένο γυαλιστερό 
αλουµίνιο. 

• Θα φέρει στυπιοθλίποτη για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας και παρέµβυσµα 
σιλικόνης. 

• Θα έχει θερµική προστασία. 
• Θα είναι βαθµού προστασίας IP65 τουλάχιστον. 
• Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους Κανονισµούς CEI 34-21 & EN60529. 

Ο προβολέας θα είναι πλήρως τοποθετηµένος επί ιστού µε όλα τα απαραίτητα υλικά και 
µικρουλικά και εργασίες τοποθέτησης και δοκιµών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 180,00   

 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.5.17 
Άρθρο : ATHE-N 8984.1.7 Φωτιστικό σώµα κρεµαστό Ενδ. Τύπου DISANO 

2231 Giano 2, µε 2 λαµπτήρες φθορισµού Τ5 49W  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60   

 
      Φωτιστικό σώµα κρεµαστό, µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, όπως περιγράφεται στις 
προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένο προς 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 335,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.18 
Άρθρο : ATHE-N 8990.1 ∆ιάταξη Dimmer φθορισµού   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  

 
      ∆ιάταξη Dimmer φθορισµού για τον συνεxή έλεγxο της στάθµης φωτισµού απο 10% - 
100%, αποτελούµενη απο τον αναγκαίο εξοπλισµό για την εγκατάσταση πάνω σε φωτιστικό 
σώµα, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως 
εγκατεστηµένη προς λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 160,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.19 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 9323.1 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισµού 

οκταγωνικής διατοµής από έλασµα πάχους 4mm 
Μήκους 10m  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101   
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      Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισµού οκταγωνικής διατοµής από έλασµα πάχους 4mm, δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού κολουροκωνικού σχήµατος διατοµής 
κανονικού οκταγώνου, κατασκευασµένου από έλασµατα όχι µικρότερα των 6m για να 
αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να 
εκτελεσθούν µε επιµέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εµφάνιση. Ο κορµός 
του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,40 x 
0,40m, πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολληµένη σε αυτόν και µε 4 ενισχυτικά πτερύγια 
πάχους 12mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 
230 και 90mm. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την 
διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου φ30mm η κάθε 
µία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από µία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από 
τέσσερες ήλους M24mm. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε 
ηλεκτροσυκγκολληµένες πάνω τους γωνίες 30/30/3mm σε σχήµα τετραγώνου στη βάση του 
και χιαστί προ του σπειρώµατος τους για να αποφευχθεί µετακίνηση τους κατά την 
ενσωµάτωση τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m 
από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει µε κατάλληλη 
θυρίδα από λαµαρίνα πάχους 4mm. Ο ιστός µετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την 
απόξεση, τον καθαρισµό και λοιπές εργασίες για να µην διακρίνονται τα σηµεία ραφής του θα 
βαφεί µε δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο ανθεκτικού 
στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους 
τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού 
από ένα περικόχλιο 1ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά 
την ζυγοστάθµιση του, στερεούµενη µε δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα 
τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούµπο από έλασµα του ίδιου πάχους µε το 
έλασµα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται µέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόµη κατάλληλα 
ηλεκτροσυγκολληµένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του βραχίονα ή 
απευθείας του φωτιστικού σώµατος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο 
που να µην παρουσιάζει ελαττώµατα. Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία της βάσεως 
αγκυρώσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 1.293,31   
 (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.20 
Άρθρο : ATHE-N 9600.2.2 Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων 

περιµετρικής ανίχνευσης   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61   

 
      Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων περιµετρικής ανίχνευσης min διαµέτρου 7m 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως 
εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 120,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.21 
Άρθρο : ATHE-N ΝΒ58.4.2 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ90 

mm 6 Atm.   
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6620,1  
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      Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου 
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) διαµέτρου Φ90, µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα 
µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων 
κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων οιασδήποτε διαµέτρου, για δίκτυα 
πυρασφάλειας κλπ. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου 
των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που 
απαιτείται, η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα 
στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε 
κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης 
των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η 
ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν 
ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Φ 90, 6 ατµοσφαιρών.. 
( 1 m. )  Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 5,00    
 (Αριθµητικώς): ΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.22 
Άρθρο : ATHE-N ΝΖ-1.1.1 Ιστός ηλεκτροφωτισµού περιβάλλοντος χώρου 

κυκλικής διατοµής - Ιστός ύψους 5,00 m   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101   

 
      Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και 
πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου και βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή σιδηροϊστού 
ηλεκτροφωτισµού περιβάλλοντος χώρου κυκλικής διατοµής, σύµφωνα µε το Ευρωπαικό 
Πρότυπο ΕΝ40, τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:  
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των 
αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον 
κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να 
περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα  
β. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό   
γ. τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από 
το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού. 
δ. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 3χ1.5 από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό σώµα 
πλήρως εγκατεστηµένο 
ε. τον αγωγό γείωσης Cu 6 τ.χ. από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό σώµα. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των 
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της 
εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η 
δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των 
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού περιβάλλοντος χώρου    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 820,00   
 (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ      
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Α.Τ. : 1.4.5.23 
 
Άρθρο : ATHE-N ΝΖ-3.1.1 Φωτιστικό σώµα τοποθετηµένο επί κορυφής ιστού 

και λαµπτήρα "αχλαδωτό" εκκένωσης µεταλλικών αλογονιδίων  - 
Ισχύος 150 W   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103   

 
      Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος 
τοποθετηµένο επί κορυφής ιστού, πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε 
λαµπτήρα "αχλαδωτό" εκκένωσης µεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλων για εγκατάσταση σε 
ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 
α. το λαµπτήρα "αχλαδωτό" εκκένωσης µεταλλικών αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα 
β. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον ιστό 
 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των 
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της 
εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης 
των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των 
δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για 
την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριµένα σχέδια. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε βραχίονα και λαµπτήρα "αχλαδωτό" εκκένωσης 
µεταλλικών αλογονιδίων.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 330,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.24 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,14   
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.25 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   
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      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,94   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.26 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8812 ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου µε ενδεικτική 

λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V   
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

 
      ∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου µε ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 
250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 10,00   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.27 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

 
      Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, µικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 9,24   

 (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ     

 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.28 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.2.2 Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης βακελίτου 

διπολικός µε γείωση Εντάσεως 16 Α -   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

 
      Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου 
και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 15,00    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.29 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.4.1 Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός 

µε ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 Α -   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   
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      Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου 
και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 26,00    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.30 
Άρθρο : ΦΡΓ-Α 10.17.1 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 100 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34   

 
      Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα 
πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (γωνίες, συστολές 
κ.λ.π.), στήριξη ή ανάρτηση, πλήρης,  σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση εσχάρας και 
εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκ/σης για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 13,50   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.31 
Άρθρο : ΦΡΓ-Α 10.17.2 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 200 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34   

 
      Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα 
πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (γωνίες, συστολές 
κ.λ.π.), στήριξη ή ανάρτηση, πλήρης,  σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση εσχάρας και 
εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκ/σης για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 18,90   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.5.32 
Άρθρο : ΦΡΓ-Α 10.17.3 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 300 

mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34   

 
      Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα 
πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (γωνίες, συστολές 
κ.λ.π.), στήριξη ή ανάρτηση, πλήρης,  σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση εσχάρας και 
εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκ/σης για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 24,80   
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 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 1.4.6  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α.Τ. : 1.4.6.01 
Άρθρο : ATHE-N Ν8871.12 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας 

διαρροής (ρελέ) Τριφασικός στεγανός (προστασίας IP 65), ορατός, 
κατηγορίας Α F200, επί πίνακος, ON - OFF, εντάσεως 100 Α, 
ευαισθησίας 300mA  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50   

 
      Οι διακόπτες διαρροής F200 κατηγορίας Α, προσφέρουν προστασία από διαρροές 
εναλλασοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων και παλµικών ρευµάτων µε συνιστώσες συνεχούς 
(ρεύµατα πού προκαλούνται από την λειτουργία ηλεκτρονικών διατάξεων και µη γραµµικών 
φορτίων όπως λαµπτήρων φθορισµού κλπ.) ∆έχεται βοηθητικές επαφές. 
Πλήρης προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση 
δοκιµές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  



78 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 210,00   

 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ       

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.02 
Άρθρο : ATHE-N Ν8872.12 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας 

διαρροής (ρελέ) Τριφασικός στεγανός (προστασίας IP65), ορατός, 
κατηγορίας ΑC F200, επί πίνακος, ON-OFF, εντάσεως 25Α, 
ευαισθησίας 300mA  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50   

 
      Οι διακόπτες διαρροής F200 κατηγορίας ΑC, προσφέρουν προστασία από διαρροές 
εναλλασοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων. ∆έχεται βοηθητικές επαφές. 
Πλήρης προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση 
δοκιµές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 85,00   
 (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ       
 
Α.Τ. : 1.4.6.03 
Άρθρο : ATHE-N Ν8872.13 Αντιηλεκτροπληξιακός 

διακόπτης προστασίας διαρροής (ρελέ) 
Τριφασικός στεγανός (προστασίας IP65), 
ορατός, κατηγορίας ΑC F200, επί πίνακος, ON-
OFF, εντάσεως 40Α, ευαισθησίας 300mA  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50   

 
      Οι διακόπτες διαρροής F200 κατηγορίας ΑC, προσφέρουν προστασία από διαρροές 
εναλλασοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων. ∆έχεται βοηθητικές επαφές. 
Πλήρης προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση 
δοκιµές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 90,00    

 (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ       

 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.04 
Άρθρο : ATHE-N 8885.1.1 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 

γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 
40 Α  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  47,00   
 (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.05 
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Άρθρο : ATHE-N Ν8887.1.3 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα 
πίσω από τον πίνακα Ρεύµατος βραxυκύκλωσης 18 ΚΑ ονοµ. 
εντάσεως ρύθµισης 25 Α  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51   

 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα µε χειρισµό από µπροστά  
µε θερµικά πηνία υπερεντάσεων, τρία ηλεκτροµαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως , πηνίο 
εργασίας µε θάλαµο σβέσεως τόξου κλπ., µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, 
δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένες σε εργασία, 
καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο 
στο εργαστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 162,00    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.06 
Άρθρο : ATHE-N Ν8887.1.5 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα 

πίσω από τον πίνακα Ρεύµατος βραxυκύκλωσης 18 ΚΑ ονοµ. 
εντάσεως ρύθµισης 40 Α  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51   

 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα µε χειρισµό από µπροστά  
µε θερµικά πηνία υπερεντάσεων, τρία ηλεκτροµαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως , πηνίο 
εργασίας µε θάλαµο σβέσεως τόξου κλπ., µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, 
δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένες σε εργασία, 
καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο 
στο εργαστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 185,00    

 (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.07 
Άρθρο : ATHE-N Ν8887.3.1 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα 

πίσω από τον πίνακα Ρεύµατος βραxυκύκλωσης 36 ΚΑ - 
xρονικής καθυστέρησης ονοµ. εντάσεως ρύθµισης 250 Α  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51   

 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα µε χειρισµό από µπροστά  
µε θερµικά πηνία υπερεντάσεων, τρία ηλεκτροµαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως , πηνίο 
εργασίας µε θάλαµο σβέσεως τόξου κλπ., µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, 
δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένες σε εργασία, 
καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο 
στο εργαστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 480,00    
 (Αριθµητικώς): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ     
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.08 
Άρθρο : ATHE-N Ν8999.5 Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών 

υπερτάσεων Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51  

  

 Τετραπολικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης για 
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δίκτυο 230/400V συνδεδεµένος παράλληλα µε τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο προς τη 
γείωση για την απαγωγή  του κρουστικού ρεύµατος του κεραυνού ή των υπερτάσεων, 
αποτελούµενος από ειδικό σπινθηριστή και ειδική διάταξη ενεργοποίησης του σπινθηριστή 
(trigger) ανά πόλο. ∆ιάταξη σύµφωνη µε τα ΕΝ 61024-1, ΙΕC 61312-1, IEC 61643-1, DIN 
VDE 0675 Μέρος 6 για άµεσα κεραυνικά πλήγµατα και υπερτάσεις έως 100KA κυµατοµορφής 
10/350µsec (Φορτίο 50Cb, Ειδική Ενέργεια 2,5*106 J/Ω). Θα είναι υλικό ράγας. κλειστού 
τύπου,  
Κατηγορίας απαγωγού σύµφωνα µε το ΕΝ-61643-11- Type 1+2 
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης όπως παραπάνω, δηλαδή 
προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 385,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.09 
Άρθρο : ATHE-N Ν8999.5.1 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για 

δίκτυα Χ.Τ.   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51  

  

 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων που προστατεύει τα συστήµατα χαµηλής τάσης 
από κρουστικές επαγόµενες υπερτάσεις. Απάγει κρουστικές επαγόµενες υπερτάσεις 40ΚΑ 
κυµατοµορφής 8/20 µsec σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61643-1, IEC 62305, IEC 664 και 
DIN VDE 0675. Βάσει της θεωρίας των ζωνών τοποθετούνται στις ζώνες από 0Β έως 2 
(κλάση προστασίας C), συνδέονται παράλληλα από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο προς 
την γείωση (Ουδετέρωση-ΤΝ) και απάγουν το κρουστικό ρεύµα της υπέρτασης. Το φορτίο 
που µπορεί να απάγει στα 275V~ και σε ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα ΙSN=20 kA (8/20), 
είναι Q= 0,3 Cb. ∆ιαθέτει τηλένδειξη λειτουργίας µε αποσπώµενη προστασία. Είναι υλικό 
ράγας και έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:. Θα είναι υλικό ράγας κλειστού τύπου, 
Κατηγορία απαγωγού σύµφωνα µε το ΕΝ-61643-11:Type 2.  
Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων χαµηλής τάσης όπως παραπάνω, δηλαδή προµήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 160,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.10 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός 

σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

  

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    4,05   
 (Αριθµητικώς): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.11 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 
∆ιαµέτρου Φ 23mm  



81 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε 
τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,98 
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.12 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8734.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος 
ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 29mm   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42   

 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε τις απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 13,84    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.13 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος 
∆ιατοµής: 25 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45   

 
      Αγωγός γυµνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες, 
τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,18    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.14 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 
1,5 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 4,28   
 (Αριθµητικώς): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ     
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Α.Τ. : 1.4.6.15 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 
mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,29    

 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.16 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 
mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,66   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.17 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 
mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 7,06    
 (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.18 
 
Άρθρο : 
 

 
ΑΤΗΕ 8766.3.4 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 6 
mm2  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
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προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 8,62    
 (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.19 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ∆ιατοµής:5 Χ 
2,5 mm2  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 7,90    
 (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.20 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.1.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Μονοπολικό - ∆ιατοµής 1 Χ 10 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m 
)  

Μέτρο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 6,00   
 (Ολογράφως): ΕΞΙ     
 
Α.Τ. : 1.4.6.21 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.1.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Μονοπολικό - ∆ιατοµής 1 Χ 16 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 7,64   

 (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ      
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Α.Τ. : 1.4.6.22 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.1.12 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Μονοπολικό - ∆ιατοµής 1 Χ 120 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 25,76   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.23 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 2,5 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,74    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.24 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.5.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 6 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 10,44   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.25 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.5.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 10 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
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τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 13,28    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ     

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.26 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.5.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Τετραπολικό - ∆ιατοµής 4 Χ 16 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 18,81   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.27 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.6.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 2,5 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 8,01   
 (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
Α.Τ. : 1.4.6.28 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 9,85   

 (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ      
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Α.Τ. : 1.4.6.29 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 12,06   
 (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.30 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8840.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 
'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 
εντοιχισµένος ∆ιαστάσεων 50 Χ 35 cm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε 
βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 193,51   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.31 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8840.2.3 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' 
και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 
82 Χ 55 cm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε 
βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 350,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ      
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Α.Τ. : 1.4.6.32 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8880.3.1 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 20,00    
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.33 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8880.3.2 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 21,91   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.34 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8880.3.4 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 80 Α  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

      ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 30,59   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.35 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8886.1 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον 
πίνακα µε χειρισµό από µπροστά Ονοµαστικής εντάσεως 150 Α  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51   

 
      Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα µε χειρισµό από µπροστά µε 
θερµικά πηνία υπερεντάσεων, τρία ηλεκτροµαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως , πηνίο 
εργασίας µε θάλαµο σβέσεως τόξου κλπ., µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, 
δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου ανηγµένες σε εργασία, 
καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο 
στο εργαστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 260,00   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

ΕΞΗΝΤΑ  
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Α.Τ. : 1.4.6.36 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8894.1.1 ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς 
θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου Εντάσεως 9 Α και έως 2 βοηθητικών επαφών  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53   

 
      ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 30,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.37 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8894.1.2 ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς 
θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου Εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53   

 
      ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 30,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ      
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.38 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8894.1.3 ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς 
θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου Εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53   

 
      ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος για χωνευτή 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 54,00   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.39 

Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8910.1.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 
Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54   

 
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, 
πώµα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από 
πορσελάνη µε ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε 
πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
εγκατάσταση και σύνδεση     
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( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 9,39   
 (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.40 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 
Εντάσεως έως 67 Α και σπειρώµατος Ε 33  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54   

 
      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, 
πώµα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από 
πορσελάνη µε ακροδέκτες συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε 
πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 
εγκατάσταση και σύνδεση     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 15,00    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ     
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.41 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός 
Εντάσεως 10 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  9,18   
 (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ      
 
Α.Τ. : 1.4.6.42 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός 
Εντάσεως 16 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. 
)  

Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 10,21   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  

ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΝΑ  
ΛΕΠΤΑ  
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Α.Τ. : 1.4.6.43 

Άρθρο : 
 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 20 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 10,21   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  

ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΝΑ  
ΛΕΠΤΑ  

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.44 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός 
Εντάσεως 25 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 
      Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 11,23   
 (Ολογράφως): ΕΝ∆ΕΚΑ  

ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΣΙ 
ΤΡΙΑ  
ΛΕΠΤΑ  

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.45 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8915.2.2 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 
10 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη για 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 15,50   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ 

ΠΕΝΤΕ  
ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ  
ΛΕΠΤΑ  

    

 
 
Α.Τ. : 1.4.6.46 
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Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8915.2.3 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 
16 Α  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 16,53    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  

ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΤΡΙΑ  
ΛΕΠΤΑ 

    

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.47 
Άρθρο : 
 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών 
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 17,55   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ 

ΕΠΤΑ  
ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ  
ΛΕΠΤΑ  

    

 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.48 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8915.2.5 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός 
Εντάσεως 25 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55   

 
      Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά 
αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές 
εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 18,57   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ 

ΟΚΤΩ  
ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΠΤΑ  
ΛΕΠΤΑ  
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Α.Τ. : 1.4.6.49 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8921.1.1 Αµπερόµετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως µε 
τον µετασχηµατιστή εντάσεως ∆ιαστάσεων 96 Χ 96 mm Σχέσεως 
µετασχηµατισµού 50 / 5 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56   

 
      Αµπερόµετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως µε τον µετασχηµατιστή εντάσεως κλάσεως 
ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου µε τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον 
πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογήσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 115,000   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.50 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8921.1.5 Αµπερόµετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως 
µε τον µετασχηµατιστή εντάσεως ∆ιαστάσεων 96 Χ 96 mm 
Σχέσεως µετασχηµατισµού 200 / 5 Α  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56   

 
      Αµπερόµετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως µε τον µετασχηµατιστή εντάσεως κλάσεως 
ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου µε τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον 
πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργαστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογήσεως και δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 125,000    
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.51 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8923.1 Βολτόµετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, µε 
ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον µεταγωγέα βολτοµέτρου 
∆ιαστάσεων 96 Χ 96 mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56   

 
      Βολτόµετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, µε ασφάλεια 25/2 Α πλήρες και τον 
µεταγωγέα βολτοµέτρου κλάσεως ενδείξεως ακριβείας 0,50% κινητού σιδήρου 
εγκατεστηµένο σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας πλήρως κατασκευασµένο στο 
εργαστάσιο επίτοιχο ή επιδαπέδιο ερµάριο (πεδίο), µε τα υλικά και µικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 125,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.52 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρηςµε 
ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   
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      Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε ασφάλεια 
πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 19,75   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  

  
  

Α.Τ. : 1.4.6.53 

Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8957.2.15 Ερµάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, 
ονοµστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανάδευτερόλεπτο, 
προστασίας ΙΡ 20, µε πυκνωτές σε 5 βαθµίδες τριφασικής 
λειτουργίας Ισχύος 30 KVAR  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

 
      Ερµάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονοµαστικής τάσεως 500 V, 50 περιόδων ανά 
δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 20, µε πυκνωτές σε 5 βαθµίδες και µε όλα τα όργανα γιά την 
αυτόµατη ζεύξη και απόζεύξή τους ανάλογα µε τις ανάγκες της άεργης ισχύος µε την βοήθεια 
ηλεκτρονικού ρυθµιστού δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα 
απαραίτητα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 800,00    
 (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.6.54 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 9347 Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

 
      Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής 
δαπάνης συνδέσεως, αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός µετρητού της ∆ΕΗ.  
     
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 264,11   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ      
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ΟΜΑ∆Α 1.4.7  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Α.Τ. : 1.4.7.01 
Άρθρο : ATHE-N Ν9600.1 Κεντρικός πίνακας ασφαλείας   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  

 
      Κεντρικός πίνακας ασφαλείας έναντι κλοπής, όπως αυτός αναλύεται και περιγράφεται 
στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως 
εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 750,00    
 (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.7.02 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 9600.2.1 Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61   

 
      Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων, ευρείας δέσµης και εµβέλειας 12m, ή στενής 
δέσµης και εµβέλειας 21m, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά 
στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 120,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.7.03 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 9600.4 Μαγνητική επαφή   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61   

 
      Μαγνητική επαφή περιλαµβανόµενου του αναλυτή δονήσεων σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη 
και έτοιµη για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 15,00   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.7.04  
Άρθρο : ATHE-N Ν9600.5 Σειρήνα συναγερµού   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  

 
      Σειρήνα συναγερµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης 
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και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 100,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ      
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.7.05 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 9602.1 Χειριστήριο συστήµατος ασφαλείας, µε 

πληκτρολόγιο και οθόνη υγρού κρυστάλλου 
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61   

 Χειριστήριο συστήµατος ασφαλείας, µε πληκτρολόγιο και οθόνη υγρού κρυστάλλου, 
µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 170,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.7.06 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 

∆ιαµέτρου Φ 16mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 4,05   
 (Αριθµητικώς): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.7.07 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 

mm2  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,28   
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ      

 
Α.Τ. : 1.4.7.08 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 

mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
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εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,29   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ  

 

ΟΜΑ∆Α 1.4.8  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 1.4.8.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ – ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Α.Τ. : 1.4.8.1.01 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν70.1.1 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής - 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40   

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2548  70,00%  

 Υ∆Ρ 6751  30,00%  

 Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών 
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ 
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από 
υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα, µε διάστρωση του πυθµένα µε άµµο πάχους 5 εκατ. και 
σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και 
του πυθµένα θα γίνει µε σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η επίχριση του 
πυθµένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει µε τσιµεντοκονία των 
600kg τσιµέντου πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθµένα του φρεατίου θα υπάρχει οπή 
αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που µπορεί να συγκεντρωθούν. Θα 
υπάρχουν επίσης τµήµατα (αναµονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο 
των καλωδίων στο φρεάτιο και µονό κάλυµµα φρεατίων από χυτοσίδηρο κλάσης Β125, 
τυποποιηµένο εµπορίου µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή. 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη 
κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής.  
 
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): ΣΑΡΑΝΤΑ  140,00   
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.02 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν 8768.1 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5 4 
ζευγών  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών 
και µικροϋλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 3,50    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.03 
Άρθρο : ΑΤΗΕ-Ν 8993.1 Ικρίωµα Rack 15U µε τα patch panels   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  
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 Ικρίωµα Rack 15U, µε τα δύο patch panels 16 και 24 ports, όπως περιγράφεται στη 

µελέτη και τις Προδιαγραφές, µε έλεγχο και δοκιµές µε τα υλικά και µικροϋλικά και την 

εργασία γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 500,00   

 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.04 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν 8994.1.2 Mεταγωγέας δικτύου 16 ports  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

 
      Mεταγωγέας δικτύου, µε τον έλεγχο και τις δοκιµές, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την 
εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 250,00   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.05 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν 8994.1.3 Mεταγωγέας δικτύου 24 ports  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

 
      Mεταγωγέας δικτύου, µε τον έλεγχο και τις δοκιµές, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την 
εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 350,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.06 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν 8994.1.4 Router 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

 
      Router, µε τον έλεγχο και τις δοκιµές, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία γιά 
την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 250,00   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.07 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν 9500.1 Μονή πρίζα RJ 45 κατηγορίας 5 κατά ISO 8877, 
εντοιχισµένη ή επίτοιχη   

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49   

 
      Θέση εργασίας δικτύου ασθενών ρευµάτων (Voice-Data) που αποτελείται από µία µονή 
πρίζα RJ 45 κατηγορίας 5 κατά ISO 8877, εντοιχισµένη ή επίτοιχη µόνη της ή σε κοινό κουτί 
µε άλλες όµοιες, µε πλαίσιο και κουτί για τοποθέτηση µε κατάλληλη βάση αγκίστρωσης σε 
τοίχο ή κανάλι, µε προτυπωµένο κύκλωµα απόσβεσης σηµάτων όπως περιγράφεται στην 
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περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, µε όλα τα υλικά και µικρουλικά που απαιτούνται µε 
την εργασία τοποθέτησης της πρίζας, για παράδοση της θέσης εργασίας έτοιµης προς χρήση.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 20,00   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.08 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9502.7 Τηλεφωνικό κέντρο δύο εξωτερικών γραµµών 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52   

 
      Τηλεφωνικό κέντρο δύο εξωτερικών γραµµών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα 
υλικά, µικροϋλικά, εργασίες σύνδεσης δοκιµών κτλ. παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 1.000,00    
 (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.09 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9601.8 Video projector   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  

 
      Video projector σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε την βάση στήριξης στην οροφή, το 
τηλεχειριστήριο µε τις καλωδιώσεις Audio, VGA & HDMI, το πλαστικό επίτοιχο κυτίο 
τερµατισµού των καλωδιώσεων, µε όλα τα µικρουλικά σύνδεσης και στήριξης, πλήρως 
εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 600,00   
 (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.10 
Άρθρο : 
 

ATHE-N ΝΒ58.4.1 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο 
(PE),Φ63 mm 6 Atm.   

  Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6620,1  

      Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου 
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) διαµέτρου Φ63, µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα 
µε το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων 
κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων οιασδήποτε διαµέτρου, για δίκτυα 
πυρασφάλειας κλπ. 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου 
των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που 
απαιτείται, η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα 
στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει µε 
κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης 
των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η 
ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν 
ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Φ 63, 6 ατµοσφαιρών.. 
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( 1 m. )  Μέτρο 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,00   
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ      
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.11 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 
∆ιαµέτρου Φ 16mm  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε 
τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,05   
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.1.12 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 
∆ιαµέτρου Φ 23mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε 
τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 4,98   
 (Αριθµητικώς): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ      
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 1.4.8.2  

ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Α.Τ. : 1.4.8.2.01 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν Ν9561.1 Μεγάφωνο οροφής ή ψευδοροφής 9/6 W   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

 Μεγάφωνο οροφής ή ψευδοροφής 9/6 W, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές µετα των 
υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 30,00   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.02 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν Ν9561.3 Μικρόφωνο πυκνωτικό   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

 Μικρόφωνο πυκνωτικό µε τη βάση στήριξης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σύνδεσης 
και στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 60,00   
 (Ολογράφως ): ΕΞΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.03 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9561.4 Μικροφωνικό καλώδιο   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

 
      Μικροφωνικό καλώδιο για την σύνδεση µικροφώνου µε ενισxυτικό κέντρο, διατοµής 0.8 
mm2,πολύκλωνο, µπλενταρισµένο, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,00    
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.04 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9561.8 Ασύρµατο µικρόφωνο χειρός   

 
      Ασύρµατο µικρόφωνο χειρός, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.    
   ( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 120,00  
 (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.05 
Άρθρο : ATHE-N Ν9562.4 Ενισχυτής 1χ120 W   

      Ενισxυτής ήχου 1χ120 W,σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος και 

έτοιµος προς λειτουργία.    

( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 300  
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.06 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9562.5 Ενισχυτής 1χ200 W   

 
      Ενισxυτής ήχου 1χ200 W,σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένος και 
έτοιµος προς λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 400,00   
 (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ      
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.07 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9562.9 CD PLAYER  - ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ 
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CD PLAYER µε κασσετόφωνο,σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστηµένο 
και έτοιµο προς λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 60,00   
 (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.08 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν 9564.35.3 Μεγάφωνο τύπου κόρνας, 15/10W µε 
µετασχηµατιστή προσαρµογής για δυνατότητα λειτουργίας στα 
10, 5, 2.5 W  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48   

 Μεγάφωνο τύπου κόρνας, 15/10W,  µε τάση λειτουργίας 100V σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και σχέδια της µελέτης, 
πλήρες, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, εργασία τοποθέτησης και 
σύνδεσης για παράδοση µετά από δοκιµές σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 120,00   
 (Αριθµητικώς): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.09 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 
∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας 
µε τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 3,23    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.10 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό ∆ιατοµής:2 Χ 1,5 
mm2  
  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,28   
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ      

 
 
Α.Τ. : 1.4.8.2.11 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8774.2.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 
∆ιπολικό - ∆ιατοµής 2 Χ 1,5 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47   

 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
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µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 4,33    
 (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ     
 

ΟΜΑ∆Α 1.4.8.3  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ 

 
Α.Τ. : 1.4.8.3.01 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν Ν8883 Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  

 
      Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου πλήρες µε τα υλικά και µικρουλικά και την τοποθέτηση 
του για πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 35,00    
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.3.02 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν8884 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου εξωτερικού 
χώρου, Φ150  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  

 
      Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου πλήρες µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):   80,00   
 (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.3.03 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν8884.1 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου, 
εσωτερικού χώρου Φ100  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  

 
      Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου, εσωτερικού χώρου, πλήρες µε τα υλικά και 
µικρουλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 60,00   
 (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.3.04 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 
∆ιαµέτρου Φ 13,5mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   
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      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε 
τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 3,23   
 (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.8.3.05 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 
mm2  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46   

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 5,29    
 (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ     
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 1.4.9  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 
Α.Τ. : 1.4.9.01 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν8847.2 Ταινία περιµετρικής γείωσης από 
ηλεκτρολυτικό χαλκό διατοµής 30 x 3 mm  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45   

 Ταινία από ηλεκτρολυτικό χαλκό διατοµής 30 x 3 mm κατά DIN 48801 
χρησιµοποιούµενη για περιµετρική γείωση µέσα στο έδαφος ή στο µπετόν δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 25,00   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.9.02 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9999.1 Συλλεκτήριος αγωγός αλουµινίου διαµέτρου 
Φ8, µε την αναλογία στηριγµάτων   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  

 Συλλεκτήριος αγωγός αλουµινίου διαµέτρου Φ8 κατα DΙΝ 48801 τύπου ΕLΕΜCΟ 
πλήρως εγκατεστηµένο µε τα διάφορα απαιτούµενα µικροϋιλικά του.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  8,00   
 (Ολογράφως): ΟΚΤΩ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.9.03 
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Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9999.1.1 Αγωγός χάλκινος διαµέτρου Φ8   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   
 Αγωγός χάλκινος διαµέτρου Φ8 πλήρως εγκατεστηµένο µε τα διάφορα απαιτούµενα µικροϋιλικά 
του.    
     ( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 15,09   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.9.04 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9999.14 Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41   

 
      Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης βαρέως τύπου για σύσφιξη αγωγών Φ8 µε τα 
υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 10,00   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.9.05 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9999.16.1 Ακίδα σύλληψης διαστάσεων Φ30 x 
1000mm από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45   

 
      Ακίδα σύλληψης από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ, διαστάσεων Φ30 x 1000mm για 
στήριξη σε κατακόρυφη επιφάνεια στηριζόµενη µε δύο στηρίγµατα και συνδεόµενη µε τους 
συλλεκτήριους αγωγούς µε κατάλληλο σφιγκτήρα, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση των 
υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 50,00   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.9.06 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9999.17 Πλαστικό φρεάτιο ελέγχου γείωσης 
διαστάσεων 25x25  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 

 
      Πλαστικό φρεάτιο ελέγχου γείωσης, από PVC, προκατασκευασµένα, διαστάσεων 
25x25cm, πλήρως εγκατεστηµένο.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 50,00   
 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.9.07 
Άρθρο : 
 

ATHE-N Ν9999.24 Σύνδεσµος γεφύρωσης αγωγών οµβρίων   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  
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      Σύνδεσµος γεφύρωσης αγωγών οµβρίων κατα DΙΝ 48818, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6501400, σε 
συνδυασµό µε εξάρτηµα τύπου 6205100, για τη στερέωση στο σύστηµα αλεξικεραυνικής 
προστασίας των υδρορρόων, πλήρως εγκατεστηµένος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 7,00   
 (Ολογράφως): ΕΠΤΑ      
 

ΟΜΑ∆Α 1.4.10  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
Α.Τ. : 1.4.10.01 
Άρθρο : 
 

ΑΤΗΕ-Ν 9031.1 Ανελκυστήρας υδραυλικός Ωφέλιµου φορτίου 
600 kg, τριών στάσεων, ταχύτητας 0,63 m/s  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 63   

 
      Ανελκυστήρας υδραυλικός όπως προδιαγράφεται στην Τεxνική Περιγραφή,τις 
προδιαγραφές και τα σxέδια, προµήθεια και εγκατάσταση, και παράδοση µετά τις 
απαιτούµενες δοκιµές σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς):  16.750,00    
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 
 

ΟΜΑ∆Α 1.4.11  

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 

 
Α.Τ. : 1.4.11.01 
Άρθρο : ATHE-N Ν8107.1.8 Σφαιρική βάννα διακοπής ολικής παροχής 

φυσικού αερίου διαµέτρου Φ 2.1/2 ins  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου, εγκεκριµένη από το DIN-
DVGW σύµφωνα µε ΕΝ331 και DIN 3586, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για 
θερµοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C,  δηλ. προµήθεια, µικρουλικα και την εργασια 
πληρους εγκαταστασης και δοκιµών, σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 200,00   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.11.02 
Άρθρο : ATHE-N Ν8107.2.1 Σφαιρικη βαννα ασφαλείας διακοπής 

φυσικού αερίου διαµέτρου Φ 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 Σφαιρικη βαννα ασφαλείας διακοπής φυσικού αερίου µε µηχανισµό θερµικής 
απελευθέρωσης από ατσάλι, για τη σύνδεση συσκευών αερίου, εγκεκριµένη από το DIN-
DVGW σύµφωνα µε ΕΝ331 και DIN 3586, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για 
θερµοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C και θερµοκρασία απελευθέρωσης (ΤΑΕ) 100C - 8K 
σε ευθεία ή γωνιακή διάταξη µε θηλυκό τέλος/θηλυκό ρακόρ,  δηλ. Προµήθεια, µικρουλικα 
και την εργασια πληρους εγκαταστασης και δοκιµών, σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών 
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εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 80,00   
 (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ      
 
 
 
Α.Τ. : 1.4.11.03 
Άρθρο : ATHE-N Ν8107.2.7 Σφαιρικη βαννα ασφαλείας διακοπής 

φυσικού αερίου διαµέτρου Φ65 ins  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11   

 Σφαιρικη βαννα ασφαλείας διακοπής φυσικού αερίου µε µηχανισµό θερµικής 
απελευθέρωσης από ατσάλι, για τη σύνδεση συσκευών αερίου, εγκεκριµένη από το DIN-
DVGW σύµφωνα µε ΕΝ331 και DIN 3586, ονοµαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για 
θερµοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C και θερµοκρασία απελευθέρωσης (ΤΑΕ) 100C - 8K 
σε ευθεία ή γωνιακή διάταξη µε θηλυκό τέλος/θηλυκό ρακόρ,  δηλ. Προµήθεια, µικρουλικα 
και την εργασια πληρους εγκαταστασης και δοκιµών, σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας <=0,5 bar, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 200,00   
 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.11.04 
Άρθρο : ATHE-N Ν9316.1 Γαλβανιζέ Χαλυβδοσωλήνας ορατής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου βαρέως τύπου διαµέτρου 1/2 ins  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 Γαλβανιζέ Χαλυβδοσωλήνας βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ EN 10255, µε 
επιψευδαργύρωση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10240, µε εξαρτήµατα σωληνώσεων 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2, για δίκτυα φυσικού αερίου 
εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά (καµπύλες, 
ταύ, στηρίγµατα κλπ.), εργασία, δοκιµές σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας <= 0,5bar, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 13,00   
 (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ      
 
 
Α.Τ. : 1.4.11.05 
Άρθρο : ATHE-N Ν9316.7 Γαλβανιζέ Χαλυβδοσωλήνας ορατής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου βαρέως τύπου διαµέτρου Φ65  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 Γαλβανιζέ Χαλυβδοσωλήνας βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ EN 10255, µε εεπιψευδαργύρω      
ση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10240, µε εξαρτήµατα σωληνώσεων σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2, για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής 
επίτοιχης τοποθέτησης, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά (καµπύλες, ταύ, 
στηρίγµατα κλπ.), εργασία, δοκιµές σύµφωνα µε τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας <= 0,5bar, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 28,00   
 (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ      
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Α.Τ. : 1.4.11.06 
Άρθρο : ATHE-N Ν9317.2 ∆ιάταξη ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων για 

δίκτυα φυσικού αερίου   
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5   

 ∆ιάταξη ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων για δίκτυα φυσικού αερίου, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 800,00   
 (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ      

ΟΜΑ∆Α 1.5  

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 
 
Α.Τ. : 1.5.01 
Άρθρο : ΟΙΚ73.16.02 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, 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 κ.λπ. επί 
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.02.01 
Άρθρο : ΟΙΚ73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, 

GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331   
 
 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  . 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή µε 
ειδική κόλλα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των 
αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό 
πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου. Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης 
και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.02.02 
Άρθρο : ΟΙΚ73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, 
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GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ  
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.03 
Άρθρο : ΟΙΚ73.34.01 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". . 
Περολαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) 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). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.04 
Άρθρο : ΟΙΚ73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1   
 
 Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 
x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η 
δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης 
περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, 
κ.λπ., επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.05 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν73.36.04 Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντοκονίαµα 

πάχους 3cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335   
 
Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 3cm, αποτελούµενες  από  δυο 
διαστρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και 
µετριόκοκκη, δηλαδή εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (1 m2) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.06 
Άρθρο : ΟΙΚ73.61.06 Επιστρώσεις µε µαρµαροψηφίδες (µωσαϊκά), 

πάχους 3,5 cm, µε τσιµέντο λευκό ή ηµίλευκο και ψηφίδες 
λευκές µεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95% 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1   
 
 Επιστρώσεις µε µαρµαροψηφίδες (µωσαικά), µεγέθους έως Νο 6,  λευκές ή µε 
προσθήκης ψηφίδων οποιωνδήποτε άλλων χρωµάτων, εκτελούµενες σε δύο στρώσεις. 
Επιµελής καθαρισµός των προς επίστρωση επιφανειών και πλύσιµο, υλικά και εργασία 
αναµίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας µε µηχανή ή χειροτροχό ώστε η 
τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 
Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 3,5 cm, µε τσιµέντο λευκό ή ηµίλευκο και ψηφίδες λευκές 
µεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 21,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.07 
Άρθρο : ΟΙΚ73.96 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο 

(PVC) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396   
 
 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόµοιο, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, µονοπαγούς υφής (ουχί 
πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωµατισµού επικολλούµενου µε ειδική κόλλα σε λείο, 
επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα. Περιλαµβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες 
τερµάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.08 
Άρθρο : ΟΙΚ74.30.02 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες 

µαρµάρου, µαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 
τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7432   
 
 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και καθαρισµού 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). 
Επιστρώσεις µε πλάκες  µαλακού µαρµάρου, πάχους  2 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεµάχια 
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ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 74,00 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.09 

Άρθρο : ΟΙΚ74.90.01 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο, 
µάρµαρο, πάχους 2 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7491   
 
 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο µαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 
cm και πλάτους έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Ταινίες επιστρώσεων 
από  µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.10.1 
Άρθρο : ΟΙΚ75.01.03 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) 

επιστρώσεων από µάρµαρο, µαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 
11 - 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7506  100% 
 
 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  στρώσεως και 
η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
Κατώφλια από  µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 90,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.10.02 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν75.01.04 Κατώφλια από µάρµαρο µαλακό, πάχους 3 

cm και πλάτους 31 - 55 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 135,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.5.11 
Άρθρο : ΟΙΚ75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο 

µαλακό, πάχους 2 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511   



111 

 
 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 .  
Σοβατεπιά από  µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,50 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ. : 1.5.12 
Άρθρο : ΟΙΚ75.21 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511   
 
 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.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
 
Α.Τ. : 1.5.12.01 
Άρθρο : ΟΙΚ75.21.01 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε 

µάρµαρο µαλακό  d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511   
 
 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.  
Επιστρώσεις στηθαίων µε µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.5.12.02 
Άρθρο : ΟΙΚ75.21.03 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε 

µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7523   
 
 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  στρώσεως και 
η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο, 
λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού.  
Επιστρώσεις στηθαίων µε µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm. 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 60,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ 
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Α.Τ. : 1.5.13 
Άρθρο :  ΟΙΚ75.31.03 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο µαλακό, πάχους 3 cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7533   
 
 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  
Ποδιές παραθύρων από  µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.5.14 
Άρθρο : ΟΙΚ75.41.01 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε 

µάρµαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541   
 
 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η 
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού .  
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/µετώπων). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) πρόσθιας ακµής βατήρων. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.5.15 
Άρθρο : ΟΙΚ75.58.01 Σκαλοµέρια από µάρµαρο µαλακό πάχους 2 

cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7558   
 
 Σκαλοµέρια από µαρµάρου, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές τεµάχιο ή από δύο 
ορθογωνικά τεµάχια (κλιµακωτά), σύµφωνα µε την µελέτη.  
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και 
καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής, 
λείανσης ή κτενισµατος, τοποθέτησης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
Σκαλοµέρια από µάρµαρο  µαλακό πάχους 2 cm. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.5.16 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν78.96.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους 

τσιµέντου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452   
 
 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους τσιµέντου, διαστάσεων 10Χ20x6cm,  οποιουδήποτε 
σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 



113 

µελέτης, επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, 
σκυρόδεµα ή το φυσικό έδαφος, µε την συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο 
δονητή και την αρµολόγηση µε ψιλή άµµο ποταµού εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg 
τσιµέντου. 
Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη, συµπεριλαµβανοµένης της τσιµεντοκονίας 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

ΟΜΑ∆Α 1.6   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

 
Α.Τ. : 1.6.01 
Άρθρο : ΟΙΚ52.02.02 Σκελετοί πατωµάτων από δοµική ξυλεία 

πριστή 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5204   
 
 Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωµάτων από δοµική ξυλεία 
κατηγορίας κατ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας µικρότερης του 17%,  σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (µπουλόνια), 
κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), µεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, 
µεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων µορφών και µικροϋλικά, (όπως στερέωσης µε τάκους από 
σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούµενους µε πολυουρεθάνη ή ενδεχόµενης 
στερέωσης µε τσιµεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση µε βίδες ή στριφώνια  
και χιτώνια από πολυαµύδιο ή στερέωσης µε ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα µε ενσωµατωµένα 
στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόµενες δοκούς, των 
ενδιαµέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κ.λπ.,   χωρίς όµως τη 
δαπάνη για την ενδεχόµενη κατασκευή στρώσης γαρµπιλοµωσαικού, ή στεγνής άµµου, ή 
στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγµατος υδρατµών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς 
θορύβου ή θερµοµονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώµατος, καθώς και εργασία για 
πλήρη κατασκευή. 
Από ξυλεία πριστή. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού τοποθετηµένου όγκου ξυλείας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
 
 
Α.Τ. : 1.6.02 
Άρθρο : ΟΙΚ52.66.02 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κεραµίδια 

γαλλικά κ.λπ. ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς 
ανοίγµατος  6,01 έως 12,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5267   
 
 Στέγη ξύλινη για κεραµίδια γαλλικά ή ρωµαϊκά κ.λπ. µορφής (εκτός των βυζαντινών) ή 
τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς, σύµφωνα µε την στατική µελέτη, µε µία ή πολλές 
κλίσεις και µε οποιοδήποτε σχήµα σε κάτοψη και οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος µε 
δοκίδες (απλούς αµείβοντες) ή ζευκτά απλής µορφής, µε τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά µήκος και µε εγκάρσιους, συνδέσµους ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία 
πελεκητή, κατηγορίας κατ ελάχιστον C22 - 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, µε τις ελάχιστες 
επιτρεπόµενες στατικά και κατασκευαστικά διαστάσεις, µε επιτεγίδες 4Χ6 cm, χωρίς 
σανίδωµα, µε σιδηρούς συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και 
γενικά µε υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα επί τόπου καθώς και µε εργασία για πλήρη 
κατασκευή. Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης 
φύσεως µέσα και µέτρα προστασίας. Η επικάλυψη µε κεραµίδια τιµολογείται µε τα άρθρα της 
ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
(Στη περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 
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επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση τοποθέτησης 
σανιδώµατος, αυτό τιµολογείται επιπρόσθετα µε βάση το άρθρο 52.80. 
Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος  6,01 έως 12,00 m. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.03 
Άρθρο : ΟΙΚ53.50.03 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους 

τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5353   
 
 Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 
και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε ατσαλόπροκες 
ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε 
κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση του ξύλου, µαζί µε 
τα ψευδοσοβατεπιά που θα τοποθετηθούν στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρµούς 
αερισµού, τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά για τη δηµιουργία διακένου αερισµού µε 
ανοξείδωτη σίτα στις απαιτούµενες θέσεις, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
Από ξυλεία τύπου δρυός. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,50 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.04 
Άρθρο : ΟΙΚ52.80.02 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 

cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282   
 
 Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, µε υλικά και µικροϋλικά, 
ικριώµατα και εργασία για την πλήρη κατασκευή. 
Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.05 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν53.41.01 ∆άπεδο από λωρίδες δρύινες σε 

ψευτοπάτωµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5341   
 
 ∆άπεδο από λωρίδες δρύινες σε ψευτοπάτωµα µε σκελετό από καδρόνια, αποτελούµενο 
από δάπεδο ραµποτέ από λωρίδες δρυός (χρυσαλλίδα έως 50%) πλάτους 8 cm, πάχους 
τουλάχιστον 20 mm και µήκους 0,30 - 0,45 m, µε κατεργασµένες όλες τις πλάγιες έδρες, σε 
απλό σχέδιο (ψαροκόκαλλα ορθογώνια ή διαγώνια και πλάκες που διαµορφώνονται µε 
ισοµήκεις λωρίδες που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις περιµετρικές πλευρές 
του δαπέδου), χωρίς τάκους, φιλέτα, µπορτούρες κ.λπ. καρφωνόµενο σε απλό σανίδωµα 
πάχους 2,5 cm από λευκή ξυλεία µε σκελετό από  καδρόνια λευκής ξυλείας 5x7 cm ανά 40 
cm που στερεώνεται στη υπάρχουσα υποδοµή µε UPAT και βίδες ή µε ατσαλόβιδες. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά επί τόπου και η εργασία για την πλήρη 
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κατασκευή, ξύσιµο και τρίψιµο της επιφάνειας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία 
ψευτοπατώµατος, καδρονιαρίασµατος κ.λπ. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 97,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.06 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν53.41.02 Βάθρο σκηνής 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5341   
 
 Βάθρο σκηνής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας περίπου 38 µ2, 
αποτελούµενη από σταθερό τµήµα µε διαµόρφωση σκαλοπατιών αλλά και αποσπώµενα, 
σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών.  Αποτελούµενο από σκελετό (από πλαίσια µε  καδρόνια 
λευκής ξυλείας 5x5 cm και 3x3 cm ανά 60 cm), δάπεδο από λωρίδες πλάτους 12 -15  cm, 
πάχους τουλάχιστον 22 mm σε ψευτοπάτωµα από σανίδες λευκής ξυλείας 16mm πλάτους 15 
-18 cm. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά επί τόπου (ξυλεία, υλικά  στερέωσης 
βίδες ή ατσαλόβιδες, µεταλλικοί σύνδεσµοι ) και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, ξύσιµο 
και τρίψιµο της επιφάνειας. Περιλαµβάνεται πρόσθετα η πλάκα υαλοβάµβακα πάχους 5cm 
καθώς και η µεταλλική γωνία στις ακµές  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5.800,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.07 
Άρθρο : ΟΙΚ54.68 Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1   
 
 Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 
mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm µε ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω 
ή πάνω τµήµα του αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια 
λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια 
από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το 
κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προµήθεια 
και τοποθέτηση των µηχανισµών κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών και 
χειρολαβών.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 100,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.08 
Άρθρο : ΟΙΚ56.07 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18 mm από MDF 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5606   
 
 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυµένο µε µελαµίνη, 
οιουδήποτε πλάτους και µήκους και οιουδήποτε σχεδίου, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά 
σόκορα από κατάλληλο PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και µικροϋλικά και εργασία για 
πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε ντουλάπια ή ερµάρια όταν δεν 
προβλέπονται στην κατασκευή των ερµαρίων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-
01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης. 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 
 
Α.Τ. : 1.6.09 
Άρθρο : ΟΙΚ56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 

m2 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1   
 
 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού µε πλαίσιο από τεµάχια λευκής 
ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη περαστά και κολλητά µε οπές ή τοµές στο 
πρόσωπο ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard board) επενδυµένη µε 
µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας του συρταριού µεταλλικούς 
απλούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά 
έπιπλα". Συµπεριλαµβάνονται υλικά - επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα 
επενδυµένη και µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας. ∆εν 
περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.10 
Άρθρο : ΟΙΚ56.16 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5616   
 
 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές αποτελούµενες από διατοµή ξυλείας τύπου Σουηδίας 
πλάτους έως 15 cm και πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε µήκους, µε περιθώρια και τυχόν 
απλές ευθύγραµµες γλυφές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες µε βιδωτά αλουµίνια άγκιστρα 
µήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm. Η κρεµάστρα αναρτάται µε µεταλλικές θηλιές από βίδες σε 
UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγκιστρα αλουµινίου, υλικά 
συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως , σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-
00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.11 
Άρθρο : ΟΙΚ56.20 Ψευτοπάτωµα από σκουρέτα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5620   
 
 Ψευτοπάτωµα από σκουρέτα (λεπτοσανίδες πάχους 13 mm), ενδεχόµενες οροφοπήχεις 
ξυλείας τύπου Σουηδίας σε υπάρχοντα σκελετό από δοκούς µε απόσταση αξόνων το πολύ 
0,60 m. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) συνεχούς επιφανείας πατώµατος. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.12 
Άρθρο : ΟΙΚ56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617   
 
 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm 
περίπου, που περιλαµβάνει: 
α) το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε  επικάλυψη από 

άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές 
στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη 
συµβατή κόλλα. 

β) Άνοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την 
υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.  

γ) Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) µε 
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού 
υλικού. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας 
των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα 
κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.13 
Άρθρο : ΟΙΚ56.23 Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µη τυποποιηµένα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1   
 
 Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε κουτιά από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 
mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των 
επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και 

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

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

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  

- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για 
την προστασία τους από την υγρασία  

- Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm.  
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.14 
Άρθρο : ΟΙΚ56.24 Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή 

τυποποιηµένα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1   
 
 Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε κουτιά από 
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, 
πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις 
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των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες και 

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

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

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  

-  Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για 
την προστασία τους από την υγρασία  

- Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm.  
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 160,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.15 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν56.25.01 Ερµάρια µεγάλου ύψους, βάθους 40 ως 60 

cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1  100% 
 
 Ερµάρια µεγάλου ύψους, βάθους 40 ως 60 cm, οποιασδήποτε διάταξης, µονόφυλλα ή 
δίφυλλα, µε ή χωρίς πόρτα. Βασική κατασκευή από MDF Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, 
χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής 
περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά (ξυλεία, 
τζάµι κ.λπ.) & µικροϋλικά, εξοπλισµό, είδη κιγκαλερίας επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη 
και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ  
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.16 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν56.26 Πίνακας ανακοινώσεων (ασφαλείας) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1   
 
 Πίνακας ανακοινώσεων (ασφαλείας), από σουηδική ξυλεία, βαµµένος ή βερνικωµένος 
διαστάσεων 1,25 µ. Χ 1,40 Χ 0,10, κλειστός µε συρόµενο τζάµι6 χιλ. µε κλειδαριά 
ασφαλείας, µε ειδικό µηχανισµό. Περιλαµβάνει φύλλο ''CELLOTEX'' 12-14 χιλ. Πλήρως 
περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
τελικών επιφανειών, υλικά (ξυλεία, τζάµι κ.λπ.) & µικροϋλικά, εξοπλισµό, είδη κιγκαλερίας 
επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 135,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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Α.Τ. : 1.6.17 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν56.27 Φύλλα (ινόπλακες) "CELLOTEX" 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1   
 
 Φύλλα (ινόπλακες) "CELLOTEX" πάχους 12-14 χιλιοστά, ύψους 1,30 µ., οποιουδήποτε 
µήκους Τα φύλλα είναι "καδραρισµένα" µε τελάρο, από οξυά βρασµένη, µε ειδική πατούρα, 
από ξύλο 3Χ6 εκ. πλανιαρισµένο, γυαλοχαρταρισµένο, βαµµένο ή βερνικωµένο. Πλήρως 
περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
τελικών επιφανειών, υλικά, µικροϋλικά, επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα 
κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.18 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν54.68.01 Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα µε 

µεταλλικό σκελετό 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1   
 
 Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα µε µεταλλικό σκελετό, τοποθετούµενα σε µεταλλική 
κάσα µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. Αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό στραντζαριστής 
λαµαρίνας 2 χιλ. και ταµπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 χιλ. επενδεδυµένων 
µε φορµάικα, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών. Γενικά ξυλεία, κόντρα πλακέ, υλικά 
σύνδεσης,εξοπλισµού καιειδών κιγκαλερίας όπως ορίζονται ανα θύρα, υλικά τοποθέτησης και 
λειτουργίας και της εργασίας για πλήρη κατασκευή τοποθέτηση και λειτουργία και της 
εργασίας τοποθετήσεως κλειδαριών και χειρολαβών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 180,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.19 
Άρθρο : ΟΙΚ61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104   
 
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος 
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, 
και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ 
τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε 
παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση µη 
συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων 
θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων. Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται 
και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κ.λπ., 
αγκυρίων. Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.20 
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Άρθρο : ΟΙΚ61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104   
 
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος 
ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, 
κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά 
διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, την στατική µελέτη, και τις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση  µη συρρικνωµένου κονιάµατος(τύπου EMACO 
S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων. 
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.21 
Άρθρο : ΟΙΚ61.11 Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών τοίχων, βαθµίδων 

κ.λπ. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111   
 
 Σιδηρογωνιές για την προστασία ακµών τοίχων, βαθµίδων, κρασπέδων, υποστηλωµάτων 
και λοιπών φερόντων στοιχείων κ.λπ. ευθύγραµµες ή καµπύλες ή τεθλασµένες, 
τοποθετηµένες µε  ηλεκτροσυγκολληµένα άγκιστρα σε αποστάσεις έως 0,50 m, πακτωµένα 
 µε τσιµεντοκονία σε διανοιγόµενες φωλιές. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,50 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.22 
Άρθρο : ΟΙΚ61.17 Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα από ανοξείδωτο 

πλέγµα. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6117   
 
 Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα µε όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης 
καθώς και την εργασία αποκατάστασης ζηµιών (µερεµέτια). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :            6,00 
  (Ολογράφως) :           ΕΞΙ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.23 
Άρθρο : ΟΙΚ61.20 Επικάλυψη τοίχων µε κοινό συρµατόπλεγµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6120   
 
 Κοινό συρµατόπλεγµα (κοτετσόσυρµα) για την επικάλυψη τοίχων 
οποιουδήποτε υλικού, στερεούµενο µε ήλους και γενικά υλικά και µικροϋλικά και ικριώµατα 
καθώς και εργασία για την πλήρη κατασκευή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
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Α.Τ. : 1.6.24 
Άρθρο : ΟΙΚ61.24 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές 

εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104   
 
 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος µε µεταλλικές εσχάρες 
βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και την ΕΤΕΠ 
08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές", γαλβανισµένες εν 
θερµώ µε οποιοδήποτε άνοιγµα βρόχου, από λάµες και στρογγυλό σίδηρο. Προµήθεια 
εσχαρών επί τόπου, µικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της κατασκευάστριας εταιρείας και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.25 
Άρθρο : ΟΙΚ61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118   
 
 Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου 
µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες 
ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε 
γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά µορφοσίδηρος, 
στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,80 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.26 
Άρθρο : ΟΙΚ61.31 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, κ.λπ.), στερεωµένες µε 
γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, στρατζαριστές 
διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.27 
Άρθρο : ΟΙΚ62.24 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 φύλλα 
λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή 
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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 µε 
κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", καθώς και εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ  
 
 
Α.Τ. : 1.6.28 
Άρθρο : ΟΙΚ62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6230   
 
 Κατασκευή θυρίδων εξαερισµού, αποτελουµένων από κάσσα και περσίδες από 
στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά 
σύνδεσης και τοποθέτησης, καθώς και εργασία στραντζαρίσµατος και πλήρους κατασκευής 
και τοποθετήσης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα".  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.29 
Άρθρο : ΟΙΚ62.40 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα 

ψυχρής εξέλασης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239   
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε 
σχεδίου, από στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). Συµπεριλαµβάνεται η 
πλήρωση των διακένων µε αφρό πολυουρεθάνης ή µε αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) 
των 600 kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από την µελέτη), η σφράγιση των αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή 
σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.30 
Άρθρο : ΟΙΚ62.41 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. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,50 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. : 1.6.31 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν62.50.01 Μεταλλικές θύρες περίφραξης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236   
 Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής θύρας περίφραξης. Η κατασκευή των φύλλων 
γίνεται από πλαίσια µε διατοµές  40/40/3 και 100/40/3 χλστ., σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια 
της µελέτης. Στο εσωτερικό των πλαισίων προβλέπεται βιοµηχανικό κιγκλίδωµα βρόγχου  Η 
στήριξη των πλαισίων γίνεται σε κατακόρυφες κοιλοδοκούς 100/100/4 χλστ. οι οποίες 
βρίσκονται σε επαφή µε τα στοιχεία σκυροδέµατος της περίφραξης και µε κατάλληλους 
βαρέως τύπου µεντεσέδες, σύρτες κτλ. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και 
µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις σταλίες κ.λπ., της θύρας, 
λοιπών υλικών, τοποθέτησης και στερέωσης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω αλλά που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη περαίωση της κατασκευής, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 212,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.32 
Άρθρο : ΟΙΚ62.60.02 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236   
 
 Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP 
ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες 
ταινίες, θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής 
εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα 
πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες 
(όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά 
και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα 
πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε 
επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η  προµήθεια της κάσσας και του 
θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου 
µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των 
εξαρτηµάτων της θύρας. 
Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 
min. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 250,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.33 
Άρθρο : ΟΙΚ62.61.02 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, 

ανοιγόµενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 
60 min 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236   
 
 Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP 
ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες 
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ταινίες, θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής 
εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα 
πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες 
(όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά 
και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, µηχανισµό 
προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός 
θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση  της κάσσας στην 
τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) 
και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 300,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.34 
Άρθρο : ΟΙΚ64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων 

διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401   
 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων 
κ.λπ., 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). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00 
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.35 
Άρθρο : ΟΙΚ64.21 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι 
   
 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων, µαύροι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση 
µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 
 
 
 
Α.Τ. : 1.6.35.01 
Άρθρο : ΟΙΚ64.21.01 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι, Φ 1'' 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6421   
 
 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων, µαύροι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση 
µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 
Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 1. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ 
 
Α.Τ. : 1.6.35.02 
Άρθρο : ΟΙΚ64.21.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι, Φ2 '' 
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423   
 
 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων, µαύροι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση 
µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 
Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 2. 
 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.36 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν64.48.01 Κιγκλιδώµατα περίφραξης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448   
 
 Κιγκλιδώµατα περίφραξης από βιοµηχανικό κιγκλίδωµα βρογχου διαστάσεων 
1992x1600, µε περαστή σχάρα 25/3, βρογχίδα 53x132, µε εγκάρσια βέργα Φ5,5 χλστ. Και 
υποστυλώµατα από λάµα 60x8 χλστ. στερεωµένα στην βάση σκυροδέµατος µε βίδες 
αγκύρωσης τύπου anti-theft σε αξονικές αποστάσεις 2 µέτρων, σύµφωνα µε τα σχέδια 
 λεπτοµερειών της µελέτης 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου µε τις σταλίες κ.λπ., του κιγκλιδώµατος, λοιπών υλικών, τοποθέτησης 
και στερέωσης όλων των υλικών µεταξύ τους και στο έδαφος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω αλλά που απαιτείται για την 
πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους περίφραξης. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 175,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.37 
Άρθρο : ΟΙΚ65.01.01 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε 

ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
βάρους έως 12 kg/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501   
 
 Τυποποιηµένα κουφώµατα, εκτός όσων ειδικά αναφέρονται παρακάτω στα επόµενα 
άρθρα, τα οποία τιµολογούνται ιδιαίτερα, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των 
επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου", 
πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα. 
Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 130,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.38 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.02 Υαλόθυρες από αλουµίνιο, δίφυλλες, µε σταθερό 

φεγγίτη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504   
 
 Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες,θερµοδιακοπτόµενες, µε σταθερό 
φεγγίτη οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου.Πληρούνται οι όροι των άρθρων 6006 και 
6007 του ΑΤΟΕ. Τα κουφώµατα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε βαφή πούδρας χρώµατος 
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RAL επιλογής της υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη.  
Συνδυάζονται µε σύνολο ελαστικών φραγών και παρεµβυσµάτων νεοπρενίου, που 
εξασφαλίζουν την αεροστεγανότητα, υδατοστεγανότητα και απαιτούµενη ηχοµόνωση και 
θερµοµόνωση του κουφώµατος. Λειτουργούν µε ενσωµατωµένους ειδικούς µηχανισµούς 
µέσω ειδικών πόµολων χειριστηρίων. 
Το κούφωµα συναρµολογείται σε πλήρη λειτουργία στο εργοστάσιο, στη συνέχεια 
αποσυναρµολογείται, ακολουθεί η διαδικασία προστασίας των διατοµών και εξαρτηµάτων και 
τέλος τοποθετείται στο κτίριο. Ειδικότερα, η κατασκευή των φύλλων θα γίνεται µε τη 
χρησιµοποίηση των προβλεπόµενων εξαρτηµάτων συναρµολόγησης για την εξασφάλιση της 
σταθερότητας. Για την κατασκευή και συναρµολόγηση ισχύουν τα άρθρα 6006, 6007 του 
ΑΤΟΕ 
Τα εξαρτήµατα σύνδεσης, οι στροφείς, τα ράουλα και τα λοιπά εξαρτήµατα χειρισµού είναι 
από ανοξείδωτο αντιµαγνητικό χάλυβα. Οι βίδες και τα µπουλόνια επίσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
∆ηλαδή υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας, µε κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 
παρεµφερούς) και χειρολαβές καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης για 
πλήρη λειτουργία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι ψευτόκασες 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ  
 
 
Α.Τ. : 1.6.39 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν65.12.01 Παράθυρα συρόµενα επάλληλα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504   
 
 Παράθυρα από αλουµίνιο, συρόµενα επάλληλα,θερµοδιακοπτόµενα, µε σταθερό φεγγίτη 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου.Πληρούνται οι όροι των άρθρων 6006 και 6007 του 
ΑΤΟΕ. Τα κουφώµατα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε βαφή πούδρας χρώµατος RAL 
επιλογής της υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης, οι στροφείς, 
τα ράουλα και τα λοιπά εξαρτήµατα χειρισµού είναι από ανοξείδωτο αντιµαγνητικό χάλυβα. 
Οι βίδες και τα µπουλόνια επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. ∆ηλαδή υλικά σύνδεσης 
τοποθέτησης και λειτουργίας,καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης για 
πλήρη λειτουργία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι ψευτόκασες 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 130,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.6.40 
Άρθρο : Ο∆Ο Β49 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες 

υπονόµων 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752   
 
 Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα 
αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας 
ικανότητας D400, σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
- η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  
- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε 

χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),  
 η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 

στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση 
του πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  

 
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,35 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑ∆Α 1.7   

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 
 
 
Α.Τ. : 1.7.01 
Άρθρο : ΟΙΚ76.02.04 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί 

κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους 6,0 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2   
 
 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι επί 
κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά παρεµβύσµα (των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων αλουµινίου), 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). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.02 
Άρθρο : ΟΙΚ76.27.03 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - 

ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 
4mm) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2   
 
 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και 
βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 
υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό", πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και 
σιλικόνη. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους : 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 
laminated 4 mm + 4 mm). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 75,00 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.03 
Άρθρο : ΟΙΚ77.01 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων επιφανειών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7701   
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 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή 
οροφών, µε ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,50 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.04 
Άρθρο : ΟΙΚ77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή 

τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725   
 
 Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος 
στεγνού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α.Τ. : 1.7.05 
Άρθρο : ΟΙΚ77.33 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740   
 
 Θερµό γαλβάνισµα (επιψευδαργύρωση) χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκευής. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,30 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.06 
Άρθρο : ΟΙΚ77.55 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, ατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,00 
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.07 
Άρθρο : ΟΙΚ77.67 Χρωµατισµοί σωληνώσεων 
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 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων. 
 
Α.Τ. : 1.7.07.01 
Άρθρο : ΟΙΚ77.67.01 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". 
∆ιαµέτρου έως 1”. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,20 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.07.02 
Άρθρο : ΟΙΚ77.67.02 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". 
∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.08 
Άρθρο : ΟΙΚ77.69 Βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7769   
 

Βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή µατ) µε βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις, 
χωρίς απόξεση. Ψιλοστοκάρισµα µε σταροβερνίκι, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιµο και 
καθάρισµα, 2η στρώση εκτελουµένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιµο. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.09.01 
Άρθρο : ΟΙΚ77.80.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων 

µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών 
επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1   
 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούµενο σπατουλάρισµα,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
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χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ  
 
 
Α.Τ. : 1.7.09.02 
Άρθρο : ΟΙΚ77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων 

µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών 
επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1   
 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούµενο σπατουλάρισµα,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.10 
Άρθρο : ΟΙΚ77.81.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1   
 

Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς 
χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις 
σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος", 
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Προετοιµασία της επιφανείας, 
σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.11 
Άρθρο : ΟΙΚ77.84.01 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε 

χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
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ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της 
γυψοσανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1   
 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις,  σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Προετοιµασία των 
επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό 
έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς της) και 
διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 
Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία. 
Χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ  
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.12 
Άρθρο : ΟΙΚ77.93 Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης επί σιδηρών 

επιφανειών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744   
 
 Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης κλάσεως πυραντοχής 60 min επί σιδηρών επιφανειών 
οποιασδήποτε µορφής και σχήµατος, µετά από εφαρµογή primer (υπόστρωµα) συµβατού µε 
την βασική βαφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
Τα υλικά της πυρίµαχης επίστρωσης υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετα από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος.
  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ειδικού υλικού πυροπροστασίας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ  
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.13 
Άρθρο : ΟΙΚ77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744   
 
 Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του 
ξύλου έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κ.λπ.). Περιλαµβάνεται 
η προµήθεια του σκευάσµατος, η κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας, η εφαρµογή 
στρώσης εµποτισµού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 µm.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ.     : 1.7.14 
Άρθρο : ΟΙΚ78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 

mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809   
 
 Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε 
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού 
ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται 
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ιδιαιτέρως).  
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε 
την τιµή του άρθρου 78.05.13. 
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,60 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.15 
Άρθρο : ΟΙΚ78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809   
 
 Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες κοινές ή 
ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5  mm, 
οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες". . Περιλαµβάνονται: 
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 

πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της 

ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού 
αποτελέσµατος 

γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.16 
Άρθρο : ΟΙΚ79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε 

ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902   
 
 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, 
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και 
εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.17 
Άρθρο : ΟΙΚ79.09 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912   
 
 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές 
µεµβράνες". Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις 
συνδέσεις. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.18 
Άρθρο : ΟΙΚ79.10 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή 

µεµβράνη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912   
 
 Επίστρωση µε ελαφρά ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 
υδρατµοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, µε πυρήνα από µή υφαντές ίνες 
πολυπροπυλενίου. 
Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε καρφωτικό εργαλείο µε χρήση  
πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης 
κατά 20 cm και η προστασία των άκρων µε αυτοκόλλητη ταινία, συµβατή µε το υλικό. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.19 
Άρθρο : ΟΙΚ79.11.02 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, 

µεµβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισµένη µε 
υαλοπλέγµατα ή πολυεστερικές ίνες 

 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 από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισµένη µε υαλοπλέγµατα ή 
πολυεστερικές ίνες. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.20 
Άρθρο : ΟΙΚ79.16.01 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε 

φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914   
 
 ∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε 
 οποιαδήποτε θέση του έργου. 
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,50 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. : 1.7.21 
Άρθρο : ΟΙΚ79.37 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,  οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, δια ελαστοµερούς πολυουρεθανικού υλικού, 
και ελαστικού κορδονιού 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. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.22 
Άρθρο : ΟΙΚ79.40 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940   
 
 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα, πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3, 
στερεωµένων µε κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, µε τα υλικά και µικροϋλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.23 
Άρθρο : ΟΙΚ79.47 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη 

εξηλασµένη πολυστερίνη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934   
 
 Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση 
εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 1.7.24 
Άρθρο : ΟΙΚ79.48 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες 

από εξηλασµένη πολυστερίνη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934   
 
 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε 
πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών.  
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,00 
 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.25 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν79.48.1 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε 

πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 3cm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934   
 
 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε 
πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 30mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών.  
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,50 
 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.26 
Άρθρο : ΟΙΚ79.55 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934   
 
 Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κ.λπ. µε πλάκες 
ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,50 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.27 
Άρθρο : ΟΙΚ72.16 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211   
 
 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους 
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
05-01-00 "Επικεραµώσεις στεγών". Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων 
τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί 
τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των 
κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η  κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των 
κορυφοκεράµων, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 21,00 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ 
 
 
Α.Τ. : 1.7.28 
Άρθρο : ΟΙΚ72.47.02 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 100 mm 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246   
 
 Επικάλυψη αρµού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές ή τοίχους µε αρµοκάλυπτρο, 
βιοµηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος,, το οποίο 
στερεώνεται στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, και πλήρωση του διακένου µε πλάκες από φυτικές ίνες εµποτισµένες µε 
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ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) ή ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τα 
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ  
 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΟΜΑ∆Α 2.1  

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 
Α.Τ. : 2.1.01 
Άρθρο : ΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές 

περιοχές 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620   
 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη’’. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η 
σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η 
τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού 
χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως 
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα 
αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής 
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώµατος.  
Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
άρθρα  ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,60 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :  2.1.02 
Άρθρο : ΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 

φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140   
 
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κ.λπ.), αναµόχλευση της επιφάνειας µε 
οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 105,00 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
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ΟΜΑ∆Α 2.2  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 
Α.Τ. : 2.02.01 
Άρθρο : ΠΡΣ ∆01.3.59 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆3, Προύµνη, Prunus 

cerasifera 'Pissardii', µπάλα χώµατος 12 λίτρα, ύψος 2,00 έως 
2,50 µέτρα, περίµετρος κορµού 8-10 εκατοστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210   
 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΠΡΣ ∆01. 3  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆3 
ΠΡΣ ∆01. 3.59   Προύµνη, Prunus cerasifera 'Pissardii', µπάλα χώµατος 12 λίτρα, ύψος 2,00 
έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κορµού 8-10 εκατοστά 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,50 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 2.2.02 
Άρθρο : ΠΡΣ Ν∆1.5.1 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Λικιδάµπαρη, 

Liquidambar orientalis, µπάλα χώµατος 20 λίτρα, ύψος 2,00 
έως 2,50 µέτρα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210   
 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους  σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΝΑΠΡΣ ∆01.λ1  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆λ1 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 48,70 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 2.2.03 
Άρθρο : ΠΡΣ ∆01.5.26 ∆ένδρα κατηγορίας ∆5 Κυπαρίσσι 

µακρόκαρπο, Cupressus macrocarpa, µπάλα χώµατος 18 λίτρα, 
ύψος 3,00 έως 3,50 µέτρα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210   
 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
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µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
ΠΡΣ ∆01. 5  ∆ένδρα κατηγορίας ∆5  
ΠΡΣ ∆01. 5.26 Κυπαρίσσι µακρόκαρπο, Cupressus macrocarpa, µπάλα χώµατος 18 λίτρα, 
ύψος 3,00 έως 3,50 µέτρα 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 

 
ΟΜΑ∆Α 2.3  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
Α.Τ. : 2.3.01 
Άρθρο : ΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία 

χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130   
 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
ΠΡΣ Ε01. 1  Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,60 
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 2.3.02 
Άρθρο : ΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 

12,00 lt 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210   
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κ.λπ.). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,30 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 2.3.03 
Άρθρο : ΠΡΣ Ε11.1.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του 

πασσάλου Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240   
 
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην 
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τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν 
για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ' αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 2.3.04 
Άρθρο : ΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510   
 
Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 

ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 
2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, 

περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 
10-12 cm. 

3. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί 
η κατάλληλη σποροκλίνη. 

4. Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος και τον οίκο 
παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε το είδος του 
σπόρου. 

5. Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε ιχνοστοιχεία 
και το κυλίνδρισµα της επιφάνειας. 

6. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα. 
7. Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
8. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 

του χλοοτάπητα. 
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω 

του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριοχόρτων 
που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα 
του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

10. Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, 
των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.000,00 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  
 
 

ΟΜΑ∆Α 2.4  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
Α.Τ. : 2.4.01 
Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ01.1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου 

από 0,41 έως 0,60 m 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330   
 
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του εδάφους 
γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση τυχόν 
ζιζανίων Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
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Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εξοπλισµού και µέσων. 
ΠΡΣ ΣΤ01. 1  Με διάµετρο  από 0,41 έως 0,60 m 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,40 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
Α.Τ. : 2.4.02 
Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ02.1.1 Άρδευση φυτών µε βυτίο 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5311   
 
Άρδευση φυτού µε βυτίο σύµφωνα µε  την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
Περιλαµβάνονται η αξία και η µεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του αυτοκινήτου και 
το πότισµα µε λάστιχο κατάλληλης διατοµής σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 30 lt ή 
περισσότερο ανά δένδρο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,13 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 2.4.03 
Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ03.1 Λίπανση φυτών µε τα χέρια 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340   
 
Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-
00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσµατος και την εργασία 
διασποράς του στο λάκκο του φυτού. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,10 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Α.Τ. : 2.4.04 
Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ03.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5540   
 
Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και  µεταφορά του λιπάσµατος επί 
τόπου του έργου και η οµοιόµορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα µε τα 
χέρια. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
 
Α.Τ. : 2.4.05 
Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ04.8.1 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη 

χλοοκοπτική µηχανή 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5530   
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Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης 
και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο των προϊόντων που  προκύπτουν 
από το κούρεµα Σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
 
Α.Τ. : 2.4.06 
Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ07.1 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371  100% 
 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε εργαλεία χειρός , σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-
00. Περιλαµβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του χλοοτάπητα και η αποµάκρυνση 
και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 2.4.07 
Άρθρο : ΠΡΣ ΣΤ11 Αραίωµα χλοοτάπητα (καθαρισµός, thatching) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5570   
 
Αραίωµα του χλοοτάπητα (καθαρισµός του thatch) µε κατάλληλο εργαλείο σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,00 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 

ΟΜΑ∆Α 3. 1 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 
 
Α.Τ. : 3.1.01 

Άρθρο : Ο∆Ο Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 
Ο-150) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β   
 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 

την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης 
µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,02 (10,50 + 0,19 * 8km)  
 Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α.Τ. : 3.1.02 
Άρθρο : Ο∆Ο Γ02.2 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β   
 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", 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. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,62 (1,10+ 0,19 * 8km) 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
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ΟΜΑ∆Α 3.2   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 
 
Α.Τ. :  3.2.01 
Άρθρο : Ο∆Ο ∆3 Ασφαλτική προεπάλειψη 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 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 κ.λπ.),  
• 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 (m2) πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,10 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 3.2.02 
Άρθρο : Ο∆Ο ∆8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m 

(Π.Τ.Π. Α265), µε χρήση κοινής ασφάλτου 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 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. 
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Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 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: 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :   7,00 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. : 3.2.03 
Άρθρο : Ο∆Ο Ε17.1 Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε 

ανακλαστική βαφή 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788   
 
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη 
σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 
• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 

εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  
• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιµοποιουµένου υλικού  
• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την 

πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,45 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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