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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124
100%
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 12 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
12 x 0,24 =
2,88
Συνολικό κόστος άρθρου 7,38
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,38
(Ολογράφως) : επτά και τριάντα οκτώ λεπτά
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A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.30

Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2171
100%
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά.
Συμπεριλαμβάνονται η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων και η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
ΕΥΡΩ : 0,90 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 12 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
12 x 0,24 =
2,88
Συνολικό κόστος άρθρου 3,78
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,78
(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2222
100%
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου
αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 12 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
12 x 0,24 =
2,88
Συνολικό κόστος άρθρου 30,88
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 30,88
(Ολογράφως) : τριάντα και ογδόντα οκτώ λεπτά
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A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου
αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 12 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
12 x 0,24 =
2,88
Συνολικό κόστος άρθρου 58,88
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 58,88
(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.03

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών
αδιατάρακτης κοπής
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".
Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας, ελαχιστοποίηση
της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς
εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κ.λπ.
συναφών τεχνολογιών.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οι επιτόπιες
συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται
στην Μελέτη του Εργου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής.
ΕΥΡΩ : 17,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 12 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)
12 x 0,24 =
2,88
Συνολικό κόστος άρθρου 19,88
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,88
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Σελίδα 20 από 47
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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.

:8

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.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.30.08

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των
2,00 m2 και έως 3,00 m2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2264.1Δ
100%
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε
πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται
τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της
οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις
φορτώσεως.
Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 3,00 m2.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2275
100%
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή
για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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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. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
100%
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση
αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες
μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και
πυργογερανό,
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
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δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας)
και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό
δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

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

A.T.

: 13

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

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3816
100%
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".
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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) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, 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
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
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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.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά 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
(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
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|
ν
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ν
|
|
|
|
|
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|
|
|
|

|

ν
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.15.01

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 15x25x33 cm ή και
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου δηλ. 15 εκατοστών (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4662.1
100%
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά παρεμβύσματα διαστάσεων
15x25x33 cm ή/και μεγαλυτέρων, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο
κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1/2 πλίνθου δηλ. 15 εκατοστών (δρομικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 26,00
(Ολογράφως) : είκοσι έξι

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών 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
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ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6116
100%
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών
επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον
τοίχο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

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

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.21Β

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα, σε δύο στρώσεις

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7121
100%
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε δύο στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα), 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): 8,10
(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8700.1

Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 43
100%
Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, με τη χρήση των αναγκαίων
μέσων, καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης σε επιτρεπόμενες
θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 104,62
(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα και εξήντα δύο λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2261Α
100%
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε
πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
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Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης
των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης
στις θέσεις φορτώσεως.
Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

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

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Η\22.31.01

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2265Α
100%
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα,
σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η
εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,75
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 41
100%
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 2
σπιράλ
8732. 2. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,96
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 16mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 41
100%
Σωλήνας
ηλεκτρικών
γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ορατός ή
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό
υλικό, προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
8733. 2
σπιράλ
8733. 2. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,08
(Ολογράφως) : έξι και οκτώ λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

100%
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Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά
(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,
συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεμ)
8735. 2
Πλαστικό
0
8735. 2. 1 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm
0
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,89
(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 41
100%
Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά
(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,
συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεμ)
8735. 2
Πλαστικό
0
8735. 2. 3 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm
0
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,44
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 44
100%
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1
Μονόκλωνος
8751. 1. 2 Διατομής: 1,5 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,28
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 44
100%
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1
Μονόκλωνος
8751. 1. 3 Διατομής: 2,5 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,38
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά
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A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 46
100%
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 3
τριπολικό
8766. 3. 1 Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,07
(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8767.2.1

Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 44
100%
Καλώδιο τύπου NYIFY
χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση
υλικών και μικροϋλικών (ήλοι,γύψος, τσιμέντο, κασσιτεροκόληση,
πέδιλα, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)
8767. 2
Τριπολικό
8767. 2. 1 Διατομής 3 Χ 1,5
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,26
(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8767.2.2

Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 44
100%
Καλώδιο τύπου NYIFY
χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση
υλικών και μικροϋλικών (ήλοι,γύψος, τσιμέντο, κασσιτεροκόληση,
πέδιλα, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)
8767. 2
Τριπολικό
8767. 2. 2 Διατομής 3 Χ 2,5
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,64
(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100%
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
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λειτουργία
(1 m)
8774. 3
Τριπολικό
0
8774. 3. 2 Διατομής

3 Χ 2,5

mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,48
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8800

Κανάλι πλαστικό διέλευσης ηλεκτρικών γραμμών (τύπου Legrand), λευκό, διαστάσεων 30x13
mm, πλήρες
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 08
100%
Κανάλι πλαστικό διέλευσης ηλεκτρικών γραμμών (τύπου Legrand), λευκό, διαστάσεων 30x13 mm, κλειστό,
άκαμπτο, λείο, από σκληρό PVC, μεγάλης αντοχής, για εξωτερικές εγκαταστάσεις, σε δίκτυο ισχυρών ή ασθενών
ρευμάτων, δηλαδή κανάλι με τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήματα στήριξης, αλλαγής διεύθυνσης, διακλάδωσης
και τερματισμού. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως, προσκόμιση,
εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)

Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,40
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49
100%
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 1
απλός μονοπολικός
Ευρώ

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

A.T.

: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ
ρετούρ
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 49
100%
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 4
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Ευρώ

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

A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.4.4

Φωτιστικό σώμα πεπλατυσμένης σφαίρας, με έναν λαμπτήρα LED PL 20 W- 25W, πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 59
100%
Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής, σχήματος πεπλατυσμένης σφαίρας, με σώμα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά
βαμμένο, ανταυγαστήρα από γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας και κάλυμμα από γυαλί, με έναν
λαμπτήρα LED PL 20 W- 25W πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτ. σώματος και λαμπτήρα,
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 48,33
(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και τριάντα τρία λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.3.1

Φωτιστικό σώμα LED οροφής πλαφονιέρα LED 2X 230V IP20, πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 59
100%
Φωτιστικό σώμα LED οροφής πλαφονιέρα LED 2X 230V IP20, πλήρες
Φωτιστικό σώμα στεγασμένων χώρων, LED οροφής πλαφονιέρα LED 2X 230V IP20, πλήρες, μαζί με τους 2
λαμπτήρες
τύπου LED Tube 10W G13 220-240V 150° 4000K με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού PHILIPS\CoreLine
Ενδεικτικός τύπος λαμπτήρα PHILIPS / MASTER LEDtube Value - MLDTV/10/0684R
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) μαζί με τους 2 λαμπτήρες
τύπου LED Tube 10W G13 220-240V 150° 4000K

Ευρώ

(Αριθμητικά): 97,34
(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2265Α
100%
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα,
σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η
εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,75
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.2.2

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επίτοιχος, μακρύλαιμος, επιχρωμιωμένος κοινός με
προσθήκη και ροζέττα διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100%
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επίτοιχος, μακρύλαιμος, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8138.2
επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα
8138.2. 2 Διαμέτρου
1/2 ins
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,20
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8195.1

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επίτοιχος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για άτομα με
αναπηρίες
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
100%
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επίτοιχος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για άτομα με αναπηρίες
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επίτοιχος, επιχρωμιωμένος, μακρύλαιμος, με εργονομικό διακόπτη,
κατάλληλος για άτομα με αναπηρίες, διαμέτρου 1/2 ins, με τα μικροϋλικά, υλικά
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συνδέσεως και την εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,91
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 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.
2 Διαστ. 42 Χ 56
cm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 164,74
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.3

Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 25 l

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 23
100%
Δοχείο
διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8473. 1
Κλειστό με μεμβράνη
0
8473. 1. 3 Χωριτηκότητας 25
l
Ευρώ

(Αριθμητικά): 234,55
(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8193.1

Φίλτρο ύδατος ορειχάλκινο 1 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100%
Φίλτρο ύδατος ορειχάλκινο.
Φίλτρο ύδατος ορειχάλκινο 1 1/2", δηλαδή μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και
πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 26,23
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι τρία λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.1

Σωλήνας πλαστικός θερμοκολλητικός από πολυπροπυλένιο τρίτης γενιάς (PPr-3), πίεσης
λειτουργίας 20atm, διαμέτρου DN20 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%

Σωλήνας πολυπροπυλενίου
Σωλήνας πλαστικός θερμοκολλητικός από πολυπροπυλένιο τρίτης γενιάς (PPr-3), πίεσης λειτουργίας 20atm,
δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα από το ίδιο υλικό ή συνδυασμού
πολυπροπυλενίου με ορείχαλκο, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
8040. 1
Διαμέτρου
20

mm
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,34
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.2

Σωλήνας πλαστικός θερμοκολλητικός από πολυπροπυλένιο τρίτης γενιάς (PPr-3), πίεσης
λειτουργίας 20atm, διαμέτρου DN25 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%

Σωλήνας πολυπροπυλενίου
Σωλήνας πλαστικός θερμοκολλητικός από πολυπροπυλένιο τρίτης γενιάς (PPr-3), πίεσης λειτουργίας 20atm,
δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα από το ίδιο υλικό ή συνδυασμού
πολυπροπυλενίου με ορείχαλκο, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
8040. 2
Διαμέτρου
25

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 17,46
(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.3

Σωλήνας πλαστικός θερμοκολλητικός από πολυπροπυλένιο τρίτης γενιάς (PPr-3), πίεσης
λειτουργίας 20atm, διαμέτρου DN32 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%

Σωλήνας πολυπροπυλενίου
Σωλήνας πλαστικός θερμοκολλητικός από πολυπροπυλένιο τρίτης γενιάς (PPr-3), πίεσης λειτουργίας 20atm,
δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα από το ίδιο υλικό ή συνδυασμού
πολυπροπυλενίου με ορείχαλκο, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
8040. 3
Διαμέτρου
32

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,45
(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8058.2

Διακόπτης εντοιχισμού σφαιρικός πλαστικός πολυπροπυλενίου - ορειχάλκινος με θερμική
αυτοσυγκόλληση, πίεσης λειτουργίας 20atm, διαμέτρου DN25 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%
Διακόπτης εντοιχισμού σφαιρικός πλαστικός πολυπροπυλενίου-ορειχάλκινος
Διακόπτης εντοιχισμού σφαιρικός πλαστικός πολυπροπυλενίου-ορειχάλκινος, από πολυπροπυλένιο τρίτης
γενιάς (PPr-3), με θερμική αυτοσυγκόλληση, πίεσης λειτουργίας 20atm, δηλαδή διακόπτης και κάθε είδους
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα από το ίδιο υλικό ή συνδυασμού πολυπροπυλενίου με ορείχαλκο, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
8058. 2 Διαμέτρου DN 25

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,14
(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8058.3

Διακόπτης εντοιχισμού σφαιρικός πλαστικός πολυπροπυλενίου - ορειχάλκινος με θερμική
αυτοσυγκόλληση, πίεσης λειτουργίας 20atm, διαμέτρου DN32 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%
Διακόπτης εντοιχισμού σφαιρικός πλαστικός πολυπροπυλενίου-ορειχάλκινος
Διακόπτης εντοιχισμού σφαιρικός πλαστικός πολυπροπυλενίου-ορειχάλκινος, από πολυπροπυλένιο
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τρίτης γενιάς (PPr-3), με θερμική αυτοσυγκόλληση, πίεσης λειτουργίας 20atm, δηλαδή διακόπτης και κάθε
είδους ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα από το ίδιο υλικό ή συνδυασμού πολυπροπυλενίου με ορείχαλκο, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
8058. 3 Διαμέτρου DN 32

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 33,12
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και δώδεκα λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8115.1

Διακόπτης ή κρουνός ορειχάλκινος σφαιρικός, διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 12
100%
Διακόπτης ή κρουνός ορειχάλκινος σφαιρικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
8115.
1 Διαμέτρου 1/2

ins

Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,82
(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8132.1

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, μισής στροφής, επιχρωμιωμένη, διαμέτρου 1/2
ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100%
Βαλβίδα διακοπής μισής στροφής, διαμέτρου
1/2
ins.
Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, μισής στροφής, επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
8132. 1 Διαμέτρου
1/2
ins
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,92
(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8198.1

Αποξήλωση υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14
100%
Αποξήλωση υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, με
τη χρήση των αναγκαίων μέσων, καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων
αποξήλωσης σε επιτρεπόμενες θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ

(Αριθμητικά): 293,68
(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.01

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2269Α
100%
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης
των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
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Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,70
(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.03

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και
έως 0,30 m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2269Γ
100%
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης
των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ

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

A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2162
100%
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος
, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
Ευρώ

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

A.T.

: 56

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.1

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως

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. 1
Υψηλής πιέσεως
0
Ευρώ

(Αριθμητικά): 148,42
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

A.T.

: 57

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153.3

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως), υψηλής πιέσεως, πλαστικό, 15 lit

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 08
100%
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως), υψηλής πιέσεως, πλαστικό, χωρητικότητας 15 lit, πατητό,
πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής και
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τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 104,47
(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα και σαράντα επτά λεπτά

A.T.

: 58

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.

: 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152

Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14
100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα
δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 138,28
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T.

: 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8154.1

Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), εντοιχισμένο διαμέτρου
Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 15
100%
Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), εντοιχισμένο, δηλαδή υλικά και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως, παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)
8154.
1 Διαμέτρου 3/4 ins

Ευρώ

(Αριθμητικά): 89,29
(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T.

: 61

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
100%
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8174.1
Επιχρωμιωμένο
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,06
(Ολογράφως) : έντεκα και έξι λεπτά
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A.T.

: 62

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8175.2

Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, μεταλλικό διπλό

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
100%
Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, μεταλλικό διπλό , επίτοιχο, με τα μικροϋλικά
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
8175.
2
διπλό
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,35
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1

Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14
100%
Χαρτοθήκη πλήρης
δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8178. 1
επιχρωμιωμένη
8178. 1. 1
απλή
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,53
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

A.T.

: 64

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
100%
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες
με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8168.
2 Διαστάσεων 42 Χ 60 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16,21
(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι ένα λεπτά

A.T.

: 65

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.3

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό με εσχάρα χαλύβδινη επινικελωμένη, διαμέτρου Φ 15 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
Σιφώνι δαπέδου πλαστικό με εσχάρα χαλύβδινη επινικελωμένη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος
(κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο.
(1 τεμ)
8046. 2
Διαμέτρου
15 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 44,83
(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T.

: 66

Άρθρο : ΑΤΗΕ Υ\8046.1

Σιφώνι πίπα για λεκάνη τούρκικου τύπου, από σκληρό PVC διαμέτρου Φ 125 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
Σιφώνι πίπα για λεκάνη τούρκικου τύπου, από σκληρό PVC, εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό),
πλήρως τοποθετημένο.
(1 τεμ)
Υ\8046. 1
Διαμέτρου 125 cm
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,05
(Ολογράφως) : είκοσι και πέντε λεπτά

A.T.

: 67

Άρθρο : ΑΤΗΕ Υ\8054.9

Πώμα (τάπα) καθαρισμού δαπέδου, πλαστικό διαμέτρου Φ 125 mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11
100%
Πώμα (τάπα) καθαρισμού δαπέδου, πλαστικό
Πώμα (τάπα) καθαρισμού δαπέδου, πλαστικό, διαμέτρου 125 mm, πλήρως τοποθετημένο.
(1 τεμ)
Τιμή ανά τεμάχιο.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,03
(Ολογράφως) : έντεκα και τρία λεπτά

A.T.

: 68

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.11.2

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου Φ 125 mm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου
125 mm, με δύο ή τρεις τάπες, πλήρως τοποθετημένος
εντός υπάρχοντος φρεατίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)
Διαμέτρου
125 mm
Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 35,82
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και ογδόντα δύο λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8193
Λεκάνη
Λεκάνη
πίεσης
και τα

Λεκάνη αποχωρητηρίου κατάλληλη για άτομα με αναπηρίες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14
100%
αποχωρητηρίου κατάλληλη για άτομα με αναπηρίες
αποχωρητηρίου από πορσελάνη Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, ύψους 50cm, με δοχείο πλύσης χαμηλής
και κάθισμα, πορσελάνης, κατάλληλα για άτομα με αναπηρίες, πλήρης, με τα εξαρτήματα συνδέσεως
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως στομίων, πλήρως εγκατεστημένη και σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 505,74
(Ολογράφως) : πεντακόσια πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8194.1

Εργονομικός νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ με ειδικές εγκοπές για στήριξη των αγκώνων,
διαστάσεων 66X59 cm (ενδ.τυπ. HLPOH5 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 14
100%
Εργονομικός νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ με ειδικές εγκοπές για στήριξη των
αγκώνων.
Εργονομικός νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ με ειδικές εγκοπές για στήριξη των αγκώνων, διαστάσεων 66X59
cm (ενδ.τυπ. HLPOH5 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος), δηλαδή μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 318,56
(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα οκτώ και πενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8194.2

Μηχανισμός ανάρτησης νιπτήρα ΑΜΕΑ ρυθμιζόμενος πνευματικά, αντοχής σε φόρτιση 150kg
(ενδ.τυπ. HLPO303C της GIAMPIERI ή ισοδύναμος )
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100%
Μηχανισμός ανάρτησης νιπτήρα ΑΜΕΑ ρυθμιζόμενος πνευματικά.
Μηχανισμός ανάρτησης νιπτήρα ΑΜΕΑ ρυθμιζόμενος πνευματικά, αντοχής σε φόρτιση 150kg (ενδ.τυπ. HLPO303C
της GIAMPIERI ή ισοδύναμος), δηλαδή μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 398,18
(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα οκτώ και δέκα οκτώ λεπτά

A.T.

: 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8194.3

Σύνδεση αποχέτευσης εργονομικού νιπτήρα με σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο Φ 1 1/4
ins και εύκαμπτο σωλήνα (ενδ.τυπ. HLPO302Α της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
100%
Σύνδεση αποχέτευσης εργονομικού νιπτήρα.
Σύνδεση αποχέτευσης εργονομικού νιπτήρα με σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο Φ 1 1/4 ins και εύκαμπτο
σωλήνα (ενδ.τυπ. HLPO302Α της GIAMPIERI ή ισοδύναμος), δηλαδή εργασία συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 40,43
(Ολογράφως) : σαράντα και σαράντα τρία λεπτά

A.T.

: 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8196

Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος κατάλληλος για άτομα με αναπηρίες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7603
100%
Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος κατάλληλος για άτομα με αναπηρίες
Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος διαστάσεων 60cmx65cm, πάχους 4mm, κατάλληλος για άτομα με αναπηρίες,
δηλαδή καθρέπτης με τα απαραίτητα εξαρτήματα ανάρτησης και ανάκλισης, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 206,73
(Ολογράφως) : διακόσια έξι και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T.

: 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8196.2

Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, πλευρικό, χαλύβδινο, κυλινδρικής διατομής 35mm, τελικής
επικάλυψης Nylon/PVC, αναδιπλούμενο, μήκους 80 cm (ενδ.τυπ. HLPONY7 της GIAMPIERI ή
ισοδύναμος)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100%

Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ.
Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, πλευρικό, χαλύβδινο, κυλινδρικής διατομής 35mm, τελικής επικάλυψης Nylon/PVC,
αναδιπλούμενο, μήκους 80 cm (ενδ.τυπ. HLPONY7 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος), δηλαδή μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 141,82
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T.

: 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8196.3

Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, πλευρικό, χαλύβδινο, κυλινδρικής διατομής 35mm, τελικής
επικάλυψης Nylon/PVC, αναδιπλούμενο με χαρτοθήκη, μήκους 80 cm (ενδ.τυπ. HLPONY7 της
GIAMPIERI ή ισοδύναμος)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100%

Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ.
Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, πλευρικό, χαλύβδινο, κυλινδρικής διατομής 35mm, τελικής επικάλυψης Nylon/PVC,
αναδιπλούμενο με χαρτοθήκη, μήκους 80 cm (ενδ.τυπ. HLPONY7 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος), δηλαδή
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 141,82
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8196.4

Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, με μακριά και κοντή λαβή τριών σημείων στήριξης, μήκους 80cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 17
100%
Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, με μακριά και κοντή λαβή τριών σημείων στήριξης μήκους 60cm
Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, χαλύβδινο, τελικής επικάλυψης από NYLON/PVC, κυλινδρικής διατομής 35mm, με
μακριά και κοντή λαβή τριών σημείων στήριξης, μήκους 60cm, αντοχής σε φόρτιση 150kg, με τα απαραίτητα
εξαρτήματα και υλικά στήριξης, πλήρως εγκατεστημένο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 108,14
(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 77

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8197.2

Χειρολαβή - στήριγμα ασφαλείας, κατάλληλο για άτομα με αναπηρίες, οριζόντιο 70cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 13
100%
Χειρολαβή - στήριγμα ασφαλείας, κατάλληλο για άτομα με αναπηρίες, οριζόντιο 70cm
Χειρολαβή - στήριγμα ασφαλείας, χαλύβδινο τελικής επικάλυψης από NYLON/PVC, κυλινδρικής διατομής 35mm,
οριζόντιο μήκους 70cm, αντοχής σε φόρτιση 150kg, με τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά στήριξης, πλήρως
εγκατεστημένο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 108,84
(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 78

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.5

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, εσωτερικών διαστάσεων 40cmx50cm βάθος έως
0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
100%
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχέτευσης, εσωτερικών διαστάσεων 40cmx50cmx100cm
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, πλήρης κατασκευή
βάσεως και πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα C 16/20 πάχους 10cm, ενσωμάτωση σε δύο απέναντι πλευρές
τεμαχίου πλαστικού σωλήνα διατομής αναλόγου με την θέση του φρεατίου για την διέλευση του σωλήνα
αποχέτευσης, επίχριση του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου με τσιμεντοκονίαμα, εξαγωγή
και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.
(1 τεμ)
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8066. 1.

5

Διαστάσεων

40cm X 50cm

και βάθος

Ευρώ

(Αριθμητικά): 66,85
(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

: 79

έως 0,50

m

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.2.1

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, εσωτερικών διαστάσεων 40cmx50cm βάθους
από 0,50 έως 1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
100%
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχέτευσης, εσωτερικών διαστάσεων 40cmx50cmx100cm
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, πλήρης κατασκευή
βάσεως και πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα C 16/20 πάχους 10cm, ενσωμάτωση σε δύο απέναντι πλευρές
τεμαχίου πλαστικού σωλήνα διατομής αναλόγου με την θέση του φρεατίου για την διέλευση του σωλήνα
αποχέτευσης, επίχριση του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου με τσιμεντοκονίαμα, εξαγωγή
και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.
(1 τεμ)
8066. 2.

1

Διαστάσεων

40cm X 50cm

και βάθος

Ευρώ

(Αριθμητικά): 93,99
(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 80

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01

από 0,50 έως 1,00

m

Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6752
100%
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με
ζύγιση)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας
ικανότητας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,85
(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

: 81

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm,
διαμέτρου DN40 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm, 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 τρέχον μέτρο (m)
8042.3. 1
Διαμέτρου
40

mm
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,18
(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα οκτώ λεπτά

A.T.

: 82

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.1Α

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm,
διαμέτρου DN50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm, 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 τρέχον μέτρο (m)
8042.3. 1
Διαμέτρου
50

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,64
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm,
διαμέτρου DN75 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm, 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 τρέχον μέτρο (m)
8042.3. 2
Διαμέτρου
75

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 18,84
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 84

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm,
διαμέτρου DN100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm, 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 τρέχον μέτρο (m)
8042.3. 3
Διαμέτρου
100

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 23,72
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T.

: 85

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.4

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm,
διαμέτρου DN125 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8
100%
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Σωλήνας πλαστικός αποχετεύσεως
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0Atm, 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 τρέχον μέτρο (m)
8042.3. 4
Διαμέτρου
125

mm

Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,94
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 86

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6502
100%
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 87

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7316
100%
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων της επιλογής της
επίβλεψης, το ελάχιστο 30x30 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
το ελάχιστο 30x30 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 της επιλογής της επίβλεψης, το ελάχιστο 30x30 cm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 89

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.

: 90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε
δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7337
100%
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη
άμμο.
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 91

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7503
100%
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Σελίδα 45 από 47

Τιμολόγιο μελέτης

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 92

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7735
100%
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,25
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 93

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1
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.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςπολυβινυλικής βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 94

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8257.1.3

ακρυλικής ή

Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 300 l

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 24
100%
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ)
κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς
κανονισμούς αό χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ
μετά την αποκατασκευή του, γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης δηλαδή
θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και
πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8257. 1 DIN 4803
8257. 1. 3 Χωρητηκότητας 300
l
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 680,20
(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 97

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.3

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 102
100%
Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
9337. 2
τριπολικό
9337. 2. 3 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 6mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,70
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά
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