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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

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 

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. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02.1 Δίφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 

Δίφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου,ηλεκτροστατικά βαμένη με σύστημα 
θερμοδιακοπής, με μεντεσέδες, 
 
διαστάσεων όπως πίνακα κουφωμάτων, με διπλούς υαλοπίνακες (κρύσταλλο 5 mm, κενό 15 mm, 
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κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) με Argon  (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή οι υαλοπίνακες) ώστε 
να πληρούν τις προδιαγραφές Uf<= 2,0 W / m2 K, προερχόμενη από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική 
διαδικασία, σειράς τυπου Alumil M11500 Alutherm super plus η ισοδύναμης, πλήρως κατασκευασμένη 
και τοποθετημένη μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την 
εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και 
ασφάλειας. 
 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τά σχέδια της μελέτης και τις 
εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου 
εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες  προμήθειας όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο- 
υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, ανάκλησης, στεγάνωσης, σφράγισης 
αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης,των πόμολων,κλειδαριών με παράδοση 4 
κλειδιών (τύπου YALE ή ισοδυνάμου) και γενικώς παράδοση του κουφώματος σε άρτια και άψογη 
λειτουργία και εμφάνιση. 
 
 
(1 m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 197,72 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 23 
  

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 

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 στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9636.1 Κλιματιστική μονάδα, ψύξης - θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου (Split Unit), INVERTER, 
Ενεργειακής Κλάσης Α και ισχύος 12.000BTU/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Κλιματιστική μονάδα, ψύξης - θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου (Split Unit), INVERTER, Ενεργειακής 
Κλάσης 
 
Α και ισχύος 12.000BTU/h πλήρως εγκατεστημένη. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά 
(στηρίγματα, 
 
γωνίες, μικροεξαρτήματα), ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με 
μονοπολικό 
 
μικροαυτόματο ονομαστικής ένταση 16Α τύπου Κ, καλωδιώσεις ΑΟ5VV-R (πρώην ΝΥΜ) διατομής 3Χ2,5mm2, 
εγκιβωτισμός σωληνώσεων εντός επίτοιχου πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού και ο σωλήνας απορροής 
των 
 
συμπυκνωμάτων να φτάνει εξωτερικά στη στάθμη του εδάφους. Παραδοτέα με εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον για ένα (1) έτος και εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά. 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 686,71 

(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 
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A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 

Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με 
έγρωμα πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και 
εσωτερικά επιχρίσματα", με σήμανση CE. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η 
απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
 
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών 
και του πυθμένα τους, 
 
 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
 
 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
 
 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
 
 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 
σχηματισμός των αναβαθμών 
 
 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) 
ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες  θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010). 
 
 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
 
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
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ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
 
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
 
 
-Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και 
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς. 
 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,70 

(Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
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01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

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)". 
 
 
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 
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διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
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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. : 47 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.13 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) 
γαλβανισμένου συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη 
επίστρωση γαλβανίσματος 70 gr/m2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος 
και σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του 
αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και ακανθωτού πλέγματος για την 
κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα  αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό 
ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 54 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.08 Θύρα αλουμινίου εισόδου,  μονόφυλλη με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρα αλουμινίου εισόδου,μονόφυλλη ανοιγόμενη  με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) πολυουρεθάνης 
συμπαγές πάχους  περίπου 3,00εκ , οιανδήποτε διαστάσεων,πλασίου Uf < 2,2 W / m2 K σειράς τυπου 
Alumil M11500 Alutherm super plus η ισοδύναμης, πλήρως κατασκευασμένη και τοποθετημένη μετά της 
δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης Uw <= 
2,2 W / m2 K, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και 
ασφάλειας,συμφωνα με τα κατασκευαστικα σχεδια της μελετης, και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα υλικά κιγκαλερίας (μικρουλικά, 
κλειδαριά,κλειδιά, πόμολα κλπ) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
 
(1 m2) Ευρώ (Αριθμητικά) : 326,71 

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 57 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01ΣΧ Επιστρώσεις δαπέδων  δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 5-6 εκ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 

Επιστρώσεις δαπέδων  δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 5-6  εκ.  τσιμεντοκονιάματος των 150kg 
τσιμέντου δι'άμμου   χονδροκόκκου   και   μετριοκόκκου για την κατασκευή εξισωτικής στρώσης για 
την κατασκευή υπόβασης των δαπέδων και την δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
(1 m2) Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,39 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 61 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

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

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο d = 3 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 

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 
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εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.1ΣΧΕΤ Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων 
των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές 
κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον 
επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως. Περιλαμβάνεται και η κατακόρυφη στρόγγυλη υδρορροή  και η οριζόντια 
ημικυκλική με όλα τα υλικά συγκόλλησης και στερέωσης 
 
(1 μέτρο μήκους) Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,86 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 65 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 66 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50% 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 

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. 
 
 
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50% 
 
Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 
ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός    τους από τη στέγη, η μεταφορά 
τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 67 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277 

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε 
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ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον 
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, 
τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά 
πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα. 
 
Ζευκτά από ξυλεία πριστή. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 675,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα πέντε 

A.T. : 68 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280 

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. : 69 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα 
και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα 

A.T. : 70 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 

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. : 71 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 
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Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια 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. : 72 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.1 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8826.  3   SCHUKO                 0 
8826. 3.  1  Εντάσεως  10  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,05 

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά 

A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.12.1 Καλώδιο UTP 4'' cat 6 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Καλώδιο τύπου UTP 4'' cat 6, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα καλωδίων κλπ.) 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. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,10 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά 

A.T. : 75 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9500.3 Παροχή πρίζα τηλεφώνων/data  (πρίζα ISDN, τύπου  RJ11 + RJ-45 / Cat6) χωνευτή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Παροχή πρίζα τηλεφώνων/data  (πρίζα ISDN, τύπου  RJ11 + RJ-45 / Cat6) χωνευτή, δηλ. 
προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση και πιστοποίηση για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,37 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.15 Απόξεση φθαρμένου χρώματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Απόξεση - καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών κτιρίων από φθαρμένο χρώμα για προετοιμασία νέου 
χρωματισμού. 
 
Η επιμέτρηση γίνεται με ακέραια μονάδα μέτρησης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,61 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα ένα λεπτά 

A.T. : 78 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.27.02 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7749 

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός 
των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση. 
 
Διπλό λάδωμα και στίλβωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 79 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.03 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 5/ 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7543 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   5/ 2 cm.       (βατήρων/μετώπων). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,50 

(Ολογράφως) : πενήντα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 80 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 138,28 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 81 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8303.1ΣΧΕΤ Δοχείο  πλύσεως πλαστικό  για λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Δοχείο  πλύσεως πλαστικό  για λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως. Περιλαμβάνονται  το  δοχείο 
πλύσεως 
 
πατητό) με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και 
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τεμαχίου  εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα  χρωμέ  με  ρακόρ  χρωμέ  στα  άκρα του γιά την 
προσαρμογή   του,   με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά 
παράδοση σε κανονική λειτουργία 
 
(1 τεμ) 
 
Τιμή για πλήρη εγκαταστάση  δοχείου  πλύσεως πλαστικό. Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

τριάντα πέντε 

29/10/2020 29/10/2020  

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

   

ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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