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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

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

ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαµβάνονται:

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

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε 

δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ 

πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

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

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 

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

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
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του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων 

και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων 
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους 

µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 

προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και 

προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού. 

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

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

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 

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

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα 
τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

"δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και 

µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο. 

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

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

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

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

(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 

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

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών 
κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών 
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτοµερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη 
"όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

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

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 

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

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα 

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

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την 

Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς 
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου 

στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους 
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες 

ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης του Έργου.

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

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

Υπηρεσίας.

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

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει 

µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να 

επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης 

ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής 

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους 
εργασιών του παρόντος Τιµολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή 

µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών 
του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

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

παρόντος.

1.4 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 αναµοχλέυονται µε το 
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές

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

στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται.
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- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

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

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

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

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

κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος 

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

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

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

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

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

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

πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση

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

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

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

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου

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

µικροκυµάτων

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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

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

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

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

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

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική 
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που 
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν 
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.

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

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

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

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

2,30
2,70
3,00

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

1,90
2,30
2,60

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

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

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

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

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

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

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

2,50
1,00
1,60

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

1,00
1,50

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

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη 
τιµή του άρθρου 78.12.
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, 
µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 
78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα 
παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.

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

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.16.04 Προθήκες από αλουµίνιο µε µονόφυλλη θύρα ανοιγόµενη, θερµοδιακοπτόµενη, µε 
εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου 8,00 έως 12,00 m2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Προθήκες από αλουµίνιο, µε µονόφυλλη θύρα ανοιγόµενη, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
πλαισίου (εξωτερικές διαστάσεις 8,00 έως 12,00 m2), φεγγιτών και φύλλων, πιστοποιηµένα κατά CE, 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, µε θερµοδιακοπή σε φύλλο και 
κάσα. Η θύρα θα είναι ανοιγόµενη, οποιονδήποτε διαστάσεων, εξοπλισµένη µε µεντεσέδες βαρέως 
τύπου. Η επιλογή του προφίλ αλουµινίου θα γίνει σε συνεννόηση µε την υπηρεσία.
Θερµοδιακοπή
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιηµένο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας Uf<=2,30W/m2K.
Ειδικά τεµάχια λειτουργίας
Η µορφή των ειδικών τεµαχίων λειτουργίας (π.χ. χειρολαβές) θα είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται η άκαµπτη σύνδεση µε τα πλαίσια, η στεγανότητα και η οµαλή και αθόρυβη λειτουργία 
των κουφωµάτων.
Παρεµβύσµατα στεγανότητας
Η σφράγιση των υαλοπινάκων γίνεται µε παρεµβύσµατα από ΕPDM, µε αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε ότι αφορά ειδικά στα εξωτερικά παρεµβύσµατα (π.χ. λάστιχα 
τζαµιών) επιβάλλεται η χρήση αρµόκολλας για τη συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ.
Βαφή κουφωµάτων
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωµάτων πραγµατοποιείται σε µονάδα που κατέχει το σήµα QUALICOAT. 
Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80µm. Oι πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα 
είναι ελεύθερες µολύβδου και TGIC.
Το κούφωµα νοείται πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά της δαπάνης όλων των υλικών και 
εξαρτηµάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρµού σύνδεσης της αλουµινοκατασκευής 
και του κτηρίου (εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης) και 
γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή των συστηµάτων 
κουφωµάτων αλουµινίου.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες της 
προµήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρµών κλπ, προµήθειας και τοποθέτησης µηχανισµών 
στερέωσης και γενικώς παράδοση του κουφώµατος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Περιλαµβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm.
Η κατασκευή, προµήθεια και τοποθέτηση των κουφωµάτων αλουµινίου ακολουθεί την ΕΤΕΠ 1501-03-08-
03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Η τιµή αφορά κούφωµα αλουµινίου χρώµατος λευκού. Σε περίπτωση επιλογής άλλης απόχρωσης, κατά 
RAL, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, η τιµή θα προσαυξάνεται κατά 5%.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.03 Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, δίφυλλες, θερµοδιακοπτόµενες, µε σταθερό φεγγίτη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.1 Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων
ασφαλείας κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων ασφαλείας
κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους (ξύλινων, σιδηρών, αλουµινίου
κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κουφώµατα στην τιµή του
παρόντος περιλαµβάνεται αφ' ενός η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων καθώς και
των τυχόν ρολλών µετά των κουτιών τους αφ' ετέρου δε η απελευθέρωση του
τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια). Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν
διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από
του δαπέδου εργασίας και σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης
του πάσης φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης
όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, αποκατάστασης των
ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και
µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις προσωρινής
συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε
αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση
επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
Επιµέτρηση:
α) θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.
β) περσίδων ασφαλείας κουφωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος.
γ) κιγκλιδωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράµµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,28

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.05.1 Θύρα εισόδου αλουµινίου, θερµοδιακοπτόµενη µε δυνατότητα ύπαρξης ανακλινόµενου 
φεγγίτη.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.06 Σύνθετο θερµοδιακοπτόµενο επάλληλο κούφωµα αλουµινίου µε σταθερούς ή 
ανακλινόµενους φεγγίτες.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Σύνθετο κούφωµα αλουµινίου, πιστοποιηµένο κατά CE, προερχόµενο από πιστοποιηµένη
κατά ISO παραγωγική διαδικασία µε θερµοδιακοπή σε φύλλο και κάσα. Το κούφωµα
αναπτύσσεται σε δύο σειρές. Η κάτω σειρά αποτελείται από οιονδήποτε αριθµό
επάλληλων ή συναντώµενων φύλλων. Η πάνω σειρά αποτελείται από αντίστοιχο αριθµό
σταθερών ή απλώς ανακλινόµενων φεγγιτών. Η επιλογή του προφίλ αλουµινίου θα γίνει
σε συνεννόηση µε την υπηρεσία.
Θερµοδιακοπή
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιηµένο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας µε
Uf<=2,30 W/m2K για τα σταθερά και ανακλινόµενα φατνώµατα και Uf <= 2,90 W/m2K για
τα συρόµενα φατνώµατα.
Ειδικά τεµάχια λειτουργίας
Η µορφή των ειδικών τεµαχίων λειτουργίας (χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ.) θα
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η άκαµπτη σύνδεση µε τα πλαίσια, η στεγανότητα
και η οµαλή και αθόρυβη λειτουργία των κουφωµάτων.
Παρεµβύσµατα στεγανότητας
Η σφράγιση των υαλοπινάκων γίνεται µε παρεµβύσµατα από ΕPDM, µε αντοχή στην
ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε ότι αφορά ειδικά στα
εξωτερικά παρεµβύσµατα (π.χ. λάστιχα τζαµιών) επιβάλλεται η χρήση αρµόκολλας για
τη συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ.
Βαφή κουφωµάτων
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωµάτων πραγµατοποιείται σε µονάδα που κατέχει το
σήµα QUALICOAT. Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80µm. Oι
πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι ελεύθερες µολύβδου και TGIC.
Η στερέωση του θερµοδιακοπτόµενου κουφώµατος πάνω στην ψευτόκασα θα
πραγµατοποιηθεί ώστε να µη σχηµατίζονται γέφυρες και διακόπτεται η θερµοµόνωση.
Το κούφωµα νοείται πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά της δαπάνης όλων
των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρµού
σύνδεσης της αλουµινοκατασκευής και του κτηρίου (εξασφάλιση θερµοµόνωσης,
αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης) και γενικώς άρτιας λειτουργίας

Σελίδα 13 από 37



Τιµολόγιο µελέτης

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T. : 6

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

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Σύνθετο κούφωµα αλουµινίου, πιστοποιηµένο κατά CE, προερχόµενο από πιστοποιηµένη
κατά ISO παραγωγική διαδικασία, µε θερµοδιακοπή σε φύλλο και κάσα. Το κούφωµα
αποτελείται από οιονδήποτε αριθµό σταθερών ή/και απλώς ανακλινόµενων φατνωµάτων.
Η επιλογή του προφίλ αλουµινίου θα γίνει σε συνεννόηση µε την υπηρεσία.
Θερµοδιακοπή
Το προφίλ πρέπει να διαθέτει πιστοποιηµένο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας
Uf<= 2,30 W/m2K.
Ειδικά τεµάχια λειτουργίας
Η µορφή των ειδικών τεµαχίων λειτουργίας (χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ.) θα
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η άκαµπτη σύνδεση µε τα πλαίσια, η στεγανότητα
και η οµαλή και αθόρυβη λειτουργία των κουφωµάτων.
Παρεµβύσµατα στεγανότητας
Η σφράγιση των υαλοπινάκων γίνεται µε παρεµβύσµατα από ΕPDM, µε αντοχή στην
ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε ότι αφορά ειδικά στα
εξωτερικά παρεµβύσµατα (π.χ. λάστιχα τζαµιών) επιβάλλεται η χρήση αρµόκολλας για
τη συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ.
Βαφή κουφωµάτων
Η ηλεκτροστατική βαφή των κουφωµάτων πραγµατοποιείται σε µονάδα που κατέχει το
σήµα QUALICOAT. Το ελάχιστο πλάτος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 80µm. Oι
πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι ελεύθερες µολύβδου και TGIC.
Η στερέωση του θερµοδιακοπτόµενου κουφώµατος πάνω στην ψευτόκασα θα
πραγµατοποιηθεί ώστε να µη σχηµατίζονται γέφυρες και διακόπτεται η θερµοµόνωση.
Το κούφωµα νοείται πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο µετά της δαπάνης όλων
των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για σωστή στεγανοποίηση του αρµού
σύνδεσης της αλουµινοκατασκευής και του κτηρίου (εξασφάλιση θερµοµόνωσης,
αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης) και γενικώς άρτιας λειτουργίας
και ασφάλειας σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή των συστηµάτων κουφωµάτων
αλουµινίου.
Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες της προµήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και
µικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης,
σφράγισης αρµών κλπ, προµήθειας και τοποθέτησης µηχανισµών στερέωσης και γενικώς
παράδοση του κουφώµατος σε άρτια και άψογη λειτουργία και εµφάνιση.
Περιλαµβάνονται οι ανάλογες ψευδόκασες από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,2 mm.
Η κατασκευή, προµήθεια και τοποθέτηση των κουφωµάτων αλουµινίου ακολουθεί την
ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου"
Η τιµή αφορά κούφωµα αλουµινίου χρώµατος λευκού. Σε περίπτωση επιλογής άλλης
απόχρωσης, κατά RAL, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, η τιµή θα προσαυξάνεται κατά 5%.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):
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Ευρώ (Αριθµητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα, µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο 
άξονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 100%

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

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%

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

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δροµική µε αρµοκάλυπτρα και στις δύο όψεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5449 100%

Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε κάσσα δροµική µε
αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm και στις δύο όψεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε θυρόφυλλα πλήρη ή µε φεγγίτη, από
µοριοσανίδες πάχους 22 mm µε πλαίσια (τελάρα) από καδρόνια 5Χ7,5 cm µε κατά
µήκος εντορµίες (γκινισιές) για την ενσωµάτωση των µοριοσανίδων, µε πιθανές
διακοσµητικές γραµµές στις ακµές, µε περιθώρια, αρµοκάλυπτρα και πηχάκια
πλαισίωης φεγγίτη και γενικά ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά και
εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση, περιλαµβανοµένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισµού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 100%

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,63

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 158,49

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8152 Λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη ¨τούκρικου¨ τύπου, µε ενσωµατωµένο 
επιστόµιο αχιβάδα Φ 1 1/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη ¨τούκρικου¨ τύπου, µε ενσωµατωµένο επιστόµιο 
αχιβάδα Φ 1 1/4 ins, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του έργου της λεκάνης, καθώς και 
των υλικών στερεώσεως και συγκολλήσεως επί του τόπου, ως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
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(συγκολλήσεως στοµίων και συνδέσεως µε την αναµονή αποχέτευσης) προς παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.

Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 138,28

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήµατά του
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 19

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

∆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)

Ευρώ (Αριθµητικά): 144,92

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 21

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά
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A.T. : 22

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

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

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

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 23

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%

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

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

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 100%

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

Ποδιές παραθύρων από  µάρµαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.         

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                
 .                                                                                                                                                               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου 
οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                
 .                                                                                                                                                               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.01 Γαρµπιλοδέµατα των 200 kg τσιµέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3207 100%

Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη
(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από
την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. 

 Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3.                                 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 73,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία
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A.T. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 100%

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.2 Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο, µιάς θέσεως, από υαλώδη πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

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)

Ευρώ (Αριθµητικά): 489,74

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα εννέα και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04 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 και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).                                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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A.T. : 32

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

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

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

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

 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων.                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%
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Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα".

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και
των µεταλλικών µερών.

Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές 
µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος 
µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση 
χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

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

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

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126 100%

Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ, δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεµφερή µέσα,
ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση
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της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο 
(APP), οπλισµένη µε υαλοπλέγµατα ή πολυεστερικές ίνες
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

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.

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 41

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

 ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.                                               
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.90 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής οξείδωσης 
οπλισµού µε σύστηµα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαµάτων ενός συστατικού, 
σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

Αποκατάσταση αρχικής διατοµής σκυροδέµατος, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm, µε ειδικό σύστηµα 
επισκευαστικών κονιαµάτων ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου SikaMono Top της SIKA ή 
ισοδύναµου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Εφαρµογή συστήµατος 
αντιδιαβρωτικής προστασίας και επισκευαστικών κονιαµάτων επί εκτεθειµένων σιδηροπλισµών και 
επιφάνειας σκυροδέµατος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τµήµατα, σύµφωνα µε τη µελέτη 
και τις ΕΤΕΠ 14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε 
διάβρωση του οπλισµού" και ΕΤΕΠ 14-01-09-01 "Καθαρισµός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων 
οπλισµών". Το ανωτέρω σύστηµα περιγράφεται λεπτοµερέστερα παρακάτω:
Α) Προεργασίες: Αποµακρύνονται τα επιχρίσµατα ή επικαλύψεις και το σαθρό σκυρόδεµα στην περιοχή 
της βλάβης και αποκαλύπτεται ο οξειδωµένος οπλισµός. Ο καθαρισµός γίνεται µε σφυρί ή καλέµι, µε 
κρουστικό πιστόλι ή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο. Η αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος 
πρέπει να είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωµένου τµήµατος του οπλισµού κατά το δυνατόν 
περιµετρική.
Η αποµάκρυνση του σκυροδέµατος γίνεται έτσι ώστε το περίγραµµα να εξασφαλίζει κατάλληλες 
συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρµοστούν για την αποκατάσταση της 
βλάβης.
Καθαρίζεται ο οπλισµός από τα οξείδια µε συρµατόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή µέσης πίεσης ή 
αµµοβολή. Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος.
Ακολουθεί καλός καθαρισµός του στοιχείου µε σκούπισµα, βούρτσισµα, αναρρόφηση ή φύσηµα µε 
πεπιεσµένο αέρα χωρίς συµπιεστή λαδιού.

Σελίδα 23 από 37



Τιµολόγιο µελέτης

Β) Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισµό του 
οπλισµού, εφαρµόζεται τσιµεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας, ενός συστατικού, 
ενδεικτικού τύπου SikaMonoTop 910Ν της SIKA ή ισοδύναµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Γίνεται εφαρµογή της πρώτης στρώσης στην κατάλληλα 
προετοιµασµένη επιφάνεια του σιδηροπλισµού και µετά την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρµογή 
της δεύτερης στρώσης προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυµµένης 
επιφάνειας οπλισµού, όσο και επί της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέµατος, αφού προηγηθεί 
διαβροχή υποστρώµατος µέχρι κορεσµού.
Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατοµής µε επισκευαστικό κονίαµα: Αµέσως µετά τη διάστρωση του 
κονιάµατος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόµα νωπό, εφαρµόζεται ινοπλισµένο 
επισκευαστικό κονίαµα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού τύπου ενδεικτικού SikaMonoTop Dynamic της 
SIKA ή ισοδύναµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της 
διατοµής του σκυροδέµατος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην µελέτη.
Η εφαρµογή του κονιάµατος στο υπόστρωµα γίνεται µε σπάτουλα, µυστρί ή υγρή εκτόξευση.
Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάµατος πρέπει να παραµένουν υγρές επί 48 ώρες µε τακτική 
διαβροχή ή υγρή λινάτσα.
Σηµειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση της εν λόγω τοπικής 
βλάβης θα προσηµειωθούν και θα προµετρηθούν από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.12.70 Θερµοϋγροµόνωση δωµάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Θερµοϋγροµόνωση δωµάτων κατασκευασµένη όπως πιο κάτω αναλυτικά περιγράφεται:
Η προς µόνωση επιφάνεια µετά τον πλήρη καθαρισµό της επαλείφεται µε δύο στρώσεις σε σταυροειδή 
µορφή µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΕΣΧΑΚΟΤ 6S.
Ακολουθεί διάστρωση πλακών εξηλασµένης πολυστερόλης τύπου Roofmate SL-A πάχους 7 εκ. της Dow.
Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφροµπετόν ρύσεων ειδικού βάρους 400kg/m3 ελάχιστου πάχους 4,00 
εκ. 
Μετά την ξήρανση της τελικής στρώσεως, ακολουθεί διάστρωση τσιµεντοκονίας πάχους 2,00 εκ. 
(εξοµάλυνσης) και λούκια τσιµεντοκονίας (δώµατος).
Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ασφαλτική µεµβράνη τύπου ESHADIEN SP. Η πιο πάνω 
µεµβράνη γυρίζει στα στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες, ανέρχεται κατά 20 έως 30 
εκ. στερεούµενη µηχανικά µε ανοξείδωτη λάµα (πάχους 1,5 mm), βίδες και βύσµατα. Η λάµα 
σφραγίζεται µε ελαστοµερή µαστίχη πολυουρεθανικής βάσης τύπου SIKAFLEX 221. Το ασφαλτόπανο στις 
κατακόρυφες επιφάνειες είναι µε έγχρωµες ψηφίδες.
Η τελική επίστρωση γίνεται µε τσιµεντόπλακες δια τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου. 
∆ηλαδή, υλικά επί τόπου του έργου και εργασία τελειωµένης κατασκευής, τοποθέτησης και σε 
λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της 
επίβλεψης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα

A.T. : 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραµώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράµων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%

Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων                

 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100%

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.

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 47

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5 100%

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού. 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί
µαζί µε άλλα.

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

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

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

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

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

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

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

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

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

 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.                                          

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T. : 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

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

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

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

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

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

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

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

 ∆οµικά πλέγµατα B500C.                                                         

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280 100%

Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώµατα και
εργασία πλήρους κατασκευής).

 Ζευκτά από ξυλεία πριστή.                                                     

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.02 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282 100%

Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα
και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm.                                  
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

A.T. : 54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού 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 τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε
σύρµα καθώς και η κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

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.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 56

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

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.

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 57

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\52.76.02.1 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής πριστής ξυλείας εµποτισµένης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγµατος και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας, εµποτισµένης, κατηγορίας κατ΄ ελάχιστο C22-10E κατά 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύµφωνα µε την στατική µελέτη, µε τους στρωτήρες, µε δοκίδες (απλούς αµείβοντες) ή 
ζευκτά απλής µορφής, µε σιδηρούς συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κλπ) και 
γενικά µε τα υλικά, µικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσας φύσεως µέσα και µέτρα 
προστασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 705,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πέντε

A.T. : 58

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9762.1 Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Ερµάριο συλλεκτών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ενδοδαπεδίου συστήµατος ύδρευσης µε τις 
απαραίτητες οπές εξόδου των σωληνώσεων, βαµµένο σε χρώµα της αρεσκείας της επίβλεψης, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση του ερµαρίου, διάνοιξη οπών ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή 
στερέωση επί του τοίχου ή γυψοσανίδας καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε 
λειτουργία.   
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 43,09

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και εννέα λεπτά

A.T. : 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9424.1 Κάλυµµα φρεατίου τελικής επιφάνειας, από αλουµίνιο, διαστάσεων 40x40 cm.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Κάλυµµα αλουµινίου επιγεµίσµατος τελικής επιφάνειας, το οποίο θα ασφαλίζει στο πλαίσιό του µε 
ανοξείδωτες βίδες, λάστιχα στεγάνωσης και θα διαθέτει χερούλια ανύψωσης, δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά στο έργο, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8105.11 Συλλέκτης διανοµής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος DN20 
2 αναχωρήσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Τοπικός συλλέκτης διανοµής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος, µε ενσωµατωµένους µίνι διακόπτες 
κυκλωµάτων, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή συλλέκτης µε τα υλικά (ρακόρ, ειδικά παρεµβύσµατα κλπ) 
και µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως στον τοίχο ή στη γυψοσανίδα, και εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 41,02

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και δύο λεπτά

A.T. : 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8105.12 Συλλέκτης διανοµής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος DN20 
4 αναχωρήσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Τοπικός συλλέκτης διανοµής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος, µε ενσωµατωµένους µίνι διακόπτες 
κυκλωµάτων, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή συλλέκτης µε τα υλικά (ρακόρ, ειδικά παρεµβύσµατα κλπ) 
και µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως στον τοίχο ή στη γυψοσανίδα, και εργασίας πλήρους 
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εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
 Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,29

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8105.13 Συλλέκτης διανοµής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος DN20 από 
6 έως 10 αναχωρήσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

      Τοπικός συλλέκτης διανοµής κρύου ή ζεστού νερού ορειχάλκινος, µε ενσωµατωµένους µίνι 
διακόπτες κυκλωµάτων,  πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή συλλέκτης µε τα υλικά (ρακόρ, ειδικά 
παρεµβύσµατα κλπ) και µικροϋλικά συνδέσεως και στηρίξεως στον τοίχο ή στη γυψοσανίδα, και 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,96

(Ολογράφως) : εκατό και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 65

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8154.3 Εξωτερικό φλουσόµετρο ουρητηρίου παροχής 1/2΄΄

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Εξωτερικό φλουσόµετρο έκπλυσης ουρητηρίου, παροχής 1/2΄΄ χρωµέ, αυτοκλιούµενο, δηλαδή υλικά 
(ρακόρ, σωλήνες χρωµέ  κλπ)  και  εργασία  τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
και ρυθµίσεως.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 37,00

(Ολογράφως) : τριάντα επτά

A.T. : 66

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8028.3 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 100 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα 
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 65,82

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 67

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.4 Χαλκοσωλήνας µονωµένος Εξωτ. διαµέτρου Φ15 mm πάχους τοιχώµατος 0,90  mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας µονωµένος τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους), δηλαδή χαλκοσωλήνας µονωµένος, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Εξωτ. ∆ιαµέτρου Φ15 mm πάχους 
τοιχώµατος 0,90 mm 
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,38

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.7.4 Χαλκοσωλήνας µονωµένος Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm πάχους τοιχώµατος 0,90 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας µονωµένος τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους), δηλαδή χαλκοσωλήνας µονωµένος, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm πάχους 
τοιχώµατος 0,90 mm Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,52

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.8 Χαλκοσωλήνας µονωµένος Εξωτ. ∆ιαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας µονωµένος τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους), δηλαδή χαλκοσωλήνας µονωµένος, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. ∆ιαµέτρου 28 mm πάχους 
τοιχώµατος 1,00 mm.
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,94

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.10.4 Χαλκοσωλήνας µονωµένος Εξωτ. ∆ιαµέτρου 42 mm πάχους τοιχώµατος 1,20 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας µονωµένος τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους), δηλαδή χαλκοσωλήνας µονωµένος, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. ∆ιαµέτρου 42 mm πάχους 
τοιχώµατος 1,20 mm.
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,60

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εξήντα λεπτά

A.T. : 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 75 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,45

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 125 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,38

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 50 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

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

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,45

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.11 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών 
επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, 
τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου σωλήνα πλαστικού από σκληρό PVC, Φ 150 mm 
τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, 
επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του 
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,84

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 78

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 100 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C, 6,0 atm, 
διαµέτρου Φ 100 mm, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,54

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 79

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8053.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής µε κλαπέτο Φ 125

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Βαλβίδα αντεπιστροφής µε κλαπέτο (1 πιάτο ανοξείδωτο) Φ 125, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί 
του έργου της βαλβίδας αντεπιστροφής και των υλικών τοποθετήσεως. Συµπεριλαµβάνονται η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης ως και όλες οι απαραίτητες δοκιµές πιέσεως προς παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)

Σελίδα 33 από 37



Τιµολόγιο µελέτης

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 158,36

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 80

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 40 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C, 6,0 atm, 
διαµέτρου Φ 40 mm, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,30

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα λεπτά

A.T. : 81

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9500 Αγωγός αλουµινίου,  από κράµα  AlMgSi διαµέτρου 8mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός αλουµινίου,  από κράµα  AlMgSi διαµέτρου 8mm κατά ΕΛΟΤ IEC/ΕΝ 62561-2 για χρήση ώς 
συλλεκτήριου αγωγού  και  αγωγού καθόδου,  δηλαδή  προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και  
παράδοση  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 82

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9501 Πολύκλωνος αγωγός χάλκινος κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 8mm, διατοµής 50 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Πολύκλωνος αγωγός χάλκινος κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 8mm, διατοµής 50 mm2 κατά DIN 48801 για 
συλλεκτήριο αγωγό και αγωγό καθόδου, καθώς και  για  συνδέσεις  εντός του εδάφους, δηλαδή 
προµήθεια,  µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9502 Στήριγµα χαλύβδινο από έλασµα 20 x 3 mm θερµά επιψευαργυρωµένο, αγωγού Φ8 ή Φ10 
χαλύβδινου ή αλουµινίου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Στήριγµα χαλύβδινο από έλασµα 20 x 3 mm θερµά επιψευαργυρωµένο, αγωγού Φ8 ή Φ10 χαλύβδινου ή 
αλουµινίου, σε οριζόντια µη στεγανοποιηµένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή 
σκυροδέµατος, εφοδιασµένου µε ροδέλλα αποστάσεως από χάλυβα επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ στην 
οποία προσαρµόζεται ροδέλα σταγανοποίησης από PVC.  H σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο χ 
βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Μ6 x 16, κατά EN 27046.  Η στερέωση πραγµατοποιείται µε UPAT Φ8 και 
ξυλόβιδα θερµά επιψευδαργυρωµένη. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία 
τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι
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A.T. : 84

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9503 Στήριγµα χαλύβδινο από έλασµα 20 Χ 3 mm θερµά επιψευδαργυρωµένο, αγωγού Φ8 ή 
Φ10 χαλύβδινου ή αλουµινίου για πάκτωση σε κεραµίδι

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Στήριγµα χαλύβδινο από έλασµα 20 Χ 3 mm θερµά επιψευδαργυρωµένο, αγωγού Φ8 ή Φ10 χαλύβδινου ή 
αλουµινίου για πάκτωση σε κεραµίδι ή στέγη από ετερνίτη ή µεταλλική. Το στήριγµα σύσφιξης του 
αγωγού είναι διµερές µε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Μ6 Χ 16 κατά EN 27046.  Το πάνω µέρος του 
στηρίγµατος εδράζεται σε πλαστική βάση που αντέχει σε εξωτερικό περιβάλλον και στο κάτω µέρος 
της φέρει παρέµβυσµα από PVC για την στεγανοποίηση του σηµείου στηρίξεώς του αφενός, και την 
πάκτωση του στηρίγµατος αφετέρου, που επιτυγχάνεται µε την εκτόνωσή του εντός της οπής Φ12mm, 
της στέγης µε την συµπίεση που ασκεί το περικόχλιο που βρίσκεται στο άκρο του παρεµβύσµατος, µε 
την περιστροφή της χαλύβδινης βίδας Μ5x80 γαλβανισµένης που διαπερνά όλο το µήκος του 
στηρίγµατος. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 85

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9504 Στήριγµα χάλκινο από έλασµα 20 x 3 mm, χάλκινου αγωγού Φ8 ή Φ10

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

   Στήριγµα χάλκινο από έλασµα 20 x 3 mm, χάλκινου αγωγού Φ8 ή Φ10,  σε οριζόντια µη 
στεγανοποιηµένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέµατος, εφοδιασµένου µε ροδέλλα 
αποστάσεως από χαλκό στην οποία προσαρµόζεται ροδέλα σταγανοποίησης από PVC.  H σύσφιξη του 
αγωγού επιτυγχάνεται µε δύο χ βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Μ6 x 16, κατά EN 27046.  Η στερέωση 
πραγµατοποιείται µε UPAT Φ8 και ξυλόβιδα θερµά επιψευδαργυρωµένη. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα 
τα υλικά και η εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 86

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9505 Σφικτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά 
επιψευδαργυρωµένο,  διαστάσεων 50x50x2mm  για  σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων   
ή  αλουµινίου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως, κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, 
διαστάσεων 50x50x2mm  για  σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων ή αλουµινίου για χρησιµοποίηση µόνο 
πάνω από το έδαφος. Η σύσφιξη  επιτυγχάνεται  µε τέσσερις  καρόβιδες Μ6 x 25mm από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  Ο σφικτήρας είναι εφοδιασµένος  υποχρεωτικά  µε ενδιάµεσο  πλακίδιο ιδίου υλικού, 
πάχους 1,5mm ώστε κατά την  ύσφιξη των αγωγών να παραµβάλλεται το πλακίδιο και έτσι να 
αυξάνεται η επιφάνεια επαφής µεταξύ των, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση των  υλικών  στον τόπο 
του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 87

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9506 Σφικτήρας για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αλουµινίου παράλληλων µεταξύ τους, 
κυκλικής  διατοµής  Φ8/10mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Σφικτήρας για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αλουµινίου παράλληλων µεταξύ τους, κυκλικής διατοµής 
Φ8/10mm. Ο σφικτήρας είναι χαλύβδινος θερµά επιψευδαργυρωµένος, από χαλύβδινο έλασµα πάχους 2 
mm µε ειδικές νευρώσεις για µεγαλύτερη µηχανική αντοχή. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε δύο βίδες 
εξάγωνες  χαλύβδινες  θερµά επιψευδαργυρωµένες  Μ8 x 25 mm κατά EN24017 και δύο εξάγωνα 
περικόχλια Μ8 κατά EN24032, του ιδίου υλικού. Η χρήση επιτρέπεται µόνο για τοποθέτηση πάνω από 
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το έδαφος, δηλαδή προµήθεια  και προσκόµιση των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, 
σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
ιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 88

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9507 Σφικτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου, κατασκευασµένος από 
χαλκό διαστάσεων  50x50x2mm  για σύσφιξη  αγωγών  Φ8/10 και λάµα πλάτους έως 
30mm  χάλκινης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Σφικτήρας διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου, κατασκευασµένος από χαλκό διαστάσεων 
50x50x2mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 και λάµα πλάτους έως 30mm  χάλκινης, κατάλληλος για 
συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός εδάφους. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται µε τέσσερις καρόβιδες 
ανοξείδωτες Μ6 x 25mm  κατά ΕΝ28677 και εξάγωνα περικόχλια Μ6, του ιδίου υλικού, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 89

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9508 Λυόµενος σύνδεσµος ελέγχου γειώσεως

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Λυόµενος σύνδεσµος ελέγχου γειώσεως, αποτελούµενος από δύο χάλκινα επικασσιτερωµένα λαµάκια 
διαστάσεων 78x25x3 mm και δύο βίδες από επικασσιτερωµένο κράµα χαλκού M10 x 25mm, κατάλληλα 
διαµορφωµένη στην κεφαλή για τη υποδοχή του  αγωγού, κατάλληλος  για σύσφιξη αγωγού χάλκινου 
κυκλικής διατοµής Φ8/10. Η σύσφιξη του αγωγού στον ακροδέκτη, επιτυγχάνεται µε εξάγωνο 
ανοξείδωτο περικόχλιο Μ10mm. Η σύσφιξη των ακροδεκτών επιτυγχάνεται µε δύο ανοξείδωτες βίδες  
Μ8 x 20 κατά ΕΝ24017, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T. : 90

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9509 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαµέτρου DN20mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαµέτρου DN20mm, τοποθετηµένος κατακόρυφα στον τοίχο του σχολείου, 
εντός του οποίου διέρχεται αγωγός καθόδου από αλουµίνιο ή χαλκό διατοµής Φ8mm, µε τα στηρίγµατά 
του κλπ δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.
Τιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):
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Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ                12/10/2018
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