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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 

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 εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      20 x 0,22 =    4,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,90 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,90 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, 

βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), 

σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών 

πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν 

ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση 

και πληρωμή αυτών 

 

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 

 

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών 

 

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την 

επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

 

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών  
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του ορύγματος 

 

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση του 

ορύγματος 

 

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των 

παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

 

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 

m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές 

θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία 

άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών 

εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, 

κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      20 x 0,22 =    4,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,40 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,40 

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 3 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.4 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2113 

Διάνοιξη με εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από 

τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωμάτων 

σε οποιουδήποτε στάθμη από τις προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,  

 

- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή 

απόθεση είτε για απόρριψη  

 

- η μόρφωση των πρανών της τάφρου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 

σχεδίων. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,40 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 

στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων 
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κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση 

αναλυτική επιμέτρηση. 

ΕΥΡΩ : 20,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      20 x 0,22 =    4,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 25,00 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 6 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, 

πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 

 .                                                                                                                                                                

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 7 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των 

απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 

 .                                                                                                                                                                

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 8 
 

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. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού 

πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί 

τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς 

των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της περίφραξης, 

 

- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων, 

 

- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη 

σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων 

κλπ, 

 

- η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, 

 

- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και των σχετικών 

αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 11 
 

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. : 12 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), 

σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή 

αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.1 Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση κουφωμάτων (θυρών ή παραθύρων) από αλουμίνιο. Περιλαμβάνεται η πλήρη αφαίρεση του κουφώματος 

με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, η φόρτωση και η μεταφορά τους για αποθήκευση σε χώρο που θα 

υποδείξει η υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) . 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,02 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δύο λεπτά 

A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση 

των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103 

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. 

σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ) 
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Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,30 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 

 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 17 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

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. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις 

μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 

επιφάνεια. 

 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      20 x 0,22 =    4,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,90 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,90 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά 
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A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά 

στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 

επιφάνεια. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.11 Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (επί 
υπάρχοντος τοιχείου) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 

Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ επί υπάρχοντος τοιχείου. Για  

1  μέτρο  μήκους  περιφράξεως  τεχνικών  έργων,  που  έχει κατασκευασθεί με δικτυωτό γαλβανισμένο 

συρματόπλεγμα Νο.17 (διαμέτρου 3χλστ και βάρους 2,36kg/m2) και  με  πασσάλους  γαλβανισμένους 2" 

στηρίξεως  και ύψος 2,00m, ανά αποστάσεις 2,00m περίπου, επί υπάρχοντος τοιχείου.   Στη μιά άκρη του 

γαλβανισμένου σωλήνα θα κολληθεί πλάκα σιδερένια 3χιλ. πάχους 18χ18εκ μήκους πάχους και θα πακτωθεί με 

ειδικά στριφώνια στο τοιχείο και η άλλη άκρη θα κλείσει τελείως με συγκόλληση ή τάπα πλαστική. 

(1 ΜΜ) 

 

α) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 

    2ins                                 mm    2x 1,05x    9,00 =          18,90 

β) Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο           Μ2    4,72x      1,8856 =           8,90 

γ) Εργασία και μικρουλικά κατασκευής 

   και τοποθετήσεως σε Τεχνίτη     (113)  h      1,087x   19,87 =          21,60 

 

                                                   ----------------------------- 

                                                    Αθροισμα ΤΕ =          49,40 

Τιμή ενός ΜΜ ΕΥΡΏ 49,40 

σαράντα εννέα και σαράντα λεπτά 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,40 

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους  2,00 μμ (σε 
έδαφος) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 

Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ καθαρού εκτός του εδάφους και 

τοποθέτηση  σε οπή με τσιμεντο 50χ50χ50 εκ.. Για  1,00  μέτρο  μήκους  περιφράξεως  τεχνικών  έργων,  

που  έχει κατασκευασθεί με δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο.17 (διαμέτρου 3χλστ και βάρους 

2,36kg/m2) και  με  πασσάλους  γαλβανισμένους 2" στηρίξεως  και ύψος 2,50m, ανά αποστάσεις 2,00m 

περίπου, και τοποθέτηση  σε οπή 40χ40χ40 εκ..    

Στη τιμή περιλαμβάνονται: 

1.Η καθαίρεση τυχόν υπάρχουσας παλαιάς περίφραξης  μετά του τοιχείου της και η φόρτωση και μεταφορά σε 

χώρους ΑΕΚΚ. 
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2.Η εκσκαφή οπών 50χ50χ50 εκ. και σκυροδέτηση αυτών μετά την τοποθέτηση των πασσάλων. 

3.Η τοποθέτηση των πασσάλων σε βάθος 0,50 εκ εντός του εδάφους  η στοίχισή τους και η σωστή στηριξή τους 

στις γωνίες (πιθανόν να χρειασθούν και αντιρίδες). 

4.Η τοποθέτηση γαλβανισμένου  σύρματος πάχους 5 χιλ.(παράλληλα και διαγώνια) για την στήριξη του 

συρματοπλέγματος και  

4. Η τοποθέτηση  δικτυωτού γαλβανισμένου συρματοπλέγματος Νο.17 (διαμέτρου 3χλστ και βάρους 2,36kg/m2) 

 

(1 ΜΜ) 

 

α) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 

    2ins                             mm    2x 1,05x       11,25 =          23,63 

β) Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο           Kgr   4,72x      1,8856 =           8,90 

γ) Εργασία και μικρουλικά κατασκευής 

   και τοποθετήσεως σε Τεχνίτη     (113)  h   1,0805x     19,87 =          21,47 

 

                                                   ----------------------------- 

                                                    Αθροισμα ΤΕ =          54,00 

Τιμή ενός ΜΜ ΕΥΡΏ 54,00 

πενήντα τέσσερα 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,00 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.2 Περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου, ύψους 4,00 μ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 

       Περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου, ύψους 4,00 μ. αποτελούμενη από:  

       1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2" μεσαίους και γωνιακούς. 

       2.Δικτυωτό πλέγμα συνεχόμενο (χωρίς ραφή) πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα  4Χ4 εκ. 

       3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ. 

   Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους    σιδεροσωλήνες με 

γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής "Τ" ή διπλού "Τ" (στις     γωνίες της περίφραξης) του εμπορίου, 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο   των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την προστασία από τα νερά 

της βροχής.   Κατά μήκος  του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε   σειρές. Στην 

τιμή  περιλαμβάνεται και η κατασκευή των δύο θυρών στις θέσεις   που  ορίζονται  στο  σχέδιο της μελέτης  

κατασκευαστικά  αναλόγων  με  την    περίφραξη (από σιδεροσωλήνες και πλέγμα). Οι κάθετοι 

γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα στερεώνονται με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σε κάθε είδους έδαφος, κατα 

μήκος της περίφραξης θα υπάρχει σηλαδή  τοιχείο από σκυρόδεμα διαστάσεων 20χ40εκ. με βάση 20χ40 εκ.(στην 

τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των εκσκαφών, της απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής, την μόρφωση του 

σκάμματος, τους ξυλότυπους την σκυροδέτηση και την αγκύρωση των υποστηλωμάτων κατά 40,00 εκατ. στο 

τοιχείο). 

  Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και   μικροϋλικών κατασκευής, 

σύνδεσης, τοποθέτησης  και  στερέωσης ( σιδηροσωλήνες,   δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, 

γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες  σύνδεσης,   υλικά  ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η μεταφορά τους στον  τόπο 

του έργου και η   εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού   

πλέγματος, τοποθέτησης του  γαλβανισμένου σύρματος (ούγια) σε πέντε (5)    σειρές, κατασκευής  των  

θυρών και γενικά οποιαδήποτε  άλλη εργασία για την   πλήρη κατασκευή της περίφραξης σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή και το   αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.5 Περίφραξη με πλέγμα  ύψους 1,50  μ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 

        Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τα Π.Κ.Ε., από γαλβανισμένο πλέγμα 

(ανοιγμα βροχιδας 5Χ5 πάχους Φ3), το οποίο στερεώνεται σε   γωνιακά ελάσματα L (40.4.40)   με τοποθέτηση 

των στύλων το πολύ κάθε 2,00 μ., στερέωσή τους με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σε κάθε είδους έδαφος, 

κατα μήκος της περίφραξης θα υπάρχει τοιχείο από σκυρόδεμα διαστάσεων 20χ40εκ.(στην τιμή περιλαμβάνεται 

η δαπάνη των εκσκαφών, της απομάκρυνσης των υλικών εκσκαφής, την μόρφωση του σκάμματος, τους ξυλότυπους 

την σκυροδέτηση  
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και την αγκύρωση του πλέγματος στο τοιχείο). 

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

του έργου με τις σταλίες κλπ, του συρματοπλέγματος, των πασσάλων και λοιπών υλικών, η δαπάνη προσέγγισης, 

εκσκαφής των οπών θεμελίωσης, διευθέτησης της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης, 

απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη ή χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις 

εντολές της Υπηρεσίας, τοποθέτησης και στερέωσης όλων των υλικών μεταξύ τους και στο έδαφος καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω αλλά που απαιτείται για 

την πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη των φθορών, 

των απομειώσεων, των αντηρίδων και των γωνιαίων πασσάλων σύμφωνα με τα σχέδια για την έντεχνη κατασκευή 

της περίφραξης σε έδαφος οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε κλίσης, για βαθμιδωτή ή μη διάταξη της 

κατά μήκος τομής της περίφραξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

 

Περίφραξη  με πλέγμα ύψους 1,50 μ 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε 

A.T. : 24 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.17.01 Κιγκλιδώματα περίφραξης ελεύθερου  ύψους περίπου 1750 mm κλπ από 
προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα (τύπου ΑΣΚΟ) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 

Κιγκλιδώματα περίφραξης ελεύθερου  ύψους 1750 mm από προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα από 

χάλυβα κατα ΕΝ 10025, τύπου ΑΣΚΟ, αποτελούμενη  

από :   

 Περαστή σχάρα  ύψους περίπου  1750 mm, με βροχίδα (καρέ) περίπου 63Χ125 mm (αξονική 66Χ132 mm), 

κατακόρυφες λάμες στήριξης διατομής 25/3 mm, οριζόντιες περαστές ράβδους διαμέτρου 6 mm (στο κέντρο της 

λάμας στήριξης) και πλευρικές λάμες για σύνδεση με τα υποστηλώματα διατομής 25/5 mm. 

 Υποστηλώματα από δοκούς IPN80 τοποθετημένα ανά 2,0 m, από λάμα διατομής 60/8 mm και ελεύθερου ύψους 

2000 mm (τα 250mm για πάκτωση σε μπετόν). 

 Δυο τουλάχιστον  ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια για τη σύνδεση της σχάρας με το υποστήλωμα. Όλα τα 

παραπάνω υλικά βάρους ανά τρέχον μέτρο περίπου 29,00 kg είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 ( DIN 

50976 ). Τα υποστηλώματα θα τοποθετηθούν κάθε δυο μέτρα σε κατάλληλες οπές που θα προβλεφθούν κατά την 

κατασκευή των στηθαίων της περίφραξης. Σε περίπτωση κλιμάκωσης του στηθαίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ 

όψη η διαφορά ύψους των υποστηλωμάτων, ωστε να επιτυγχάνεται η απαίτηση της μελέτης. Τα παραπάνω, καθώς 

και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, 

ανά τρέχον μέτρο (τρ.μ.). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο(τρ.μ.) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος  

(1 τρέχον μέτρο) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 210,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα 

A.T. : 25 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων 

διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και 

η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

 

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.                                         

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 

Σελίδα 27 από 57 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

A.T. : 26 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 

σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 

παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 

κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 

ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 

στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), 

η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 

δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 

την μελέτη διαστάσεις. 

 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.                                 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

 

Σελίδα 28 από 57 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

A.T. : 27 
 

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",  

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 

 

Σελίδα 29 από 57 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

A.T. : 28 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 

μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται 

η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και 

η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό 

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

Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση  

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη  

τιμή του άρθρου 32.02. 

 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.                                

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

A.T. : 29 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.2 Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 

κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, 

ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 

σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 

 

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων 

ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 

συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, 

προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 

καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

 

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 

 

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 

 

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών 

 

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή 

του  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

 

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 

ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 

αυτοφερομένων δοκών), 

 

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 

 

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 

10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
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- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα 

γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης 

αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα 

με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου 

σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 

επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση 

του όγκου του σκυροδέματος. 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις 

των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης 

ξυλοτύπων. 

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του 

φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται 

από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν 

τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση 

υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή καμπύλο, 

οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και πλάκα θεμελίωσης- 

καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγγυρώσεων και κορωνίδων που συνδέονται με τον οχετό, 

με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου.  

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγματος 

μέχρι 8,00 m. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 133,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία 

A.T. : 30 
 

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 

διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 31 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 32 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 33 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα 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. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

          |           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.  

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο  

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)      

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.  

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

 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. : 34 
 

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 

Σελίδα 33 από 57 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

          |           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.  

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο  

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)      

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.  

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

 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 
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A.T. : 35 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, 

οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon 

με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία 

κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη.  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 36 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή 

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), 

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα 

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου 

"Π"ή τύπου "Η"). 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα 

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον 

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 37 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες 

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε 

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος 

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

  

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής 

και αισθητικού αποτελέσματος  

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 

επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 38 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 39 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5449 

Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με κάσσα δρομική με 

αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm και στις δύο όψεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με θυρόφυλλα πλήρη ή με φεγγίτη, από 

μοριοσανίδες πάχους 22 mm με πλαίσια (τελάρα) από καδρόνια 5Χ7,5 cm με κατά 

μήκος εντορμίες (γκινισιές) για την ενσωμάτωση των μοριοσανίδων, με πιθανές 

διακοσμητικές γραμμές στις ακμές, με περιθώρια, αρμοκάλυπτρα και πηχάκια 

πλαισίωης φεγγίτη και γενικά ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης και 

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και 

εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση, περιλαμβανομένης και της 

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : 40 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα 

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν 

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

 

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2.                    

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 145,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε 
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A.T. : 41 
 

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, 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. : 42 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02.13 Μονόφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο αλουμινίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519 

Μονόφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο παράθυρο  αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμένο με σύστημα θερμοδιακοπής, 

με μεντεσέδες, διαστάσεων όπως πινακα κουφωματων, που θα φερουν   διπλούς υαλοπίνακες  συνολικού πάχους 

28 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 15 mm, 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, στεγάνωσης, σφράγισης  

αρμών κλπ, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης,των πόμολων, και γενικώς παράδοση του κουφώματος 

σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση., και γενικώς παράδοση του κουφωματος σε άρτια και άψογη 

λειτουργία και εμφάνιση. 

 

 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 277,72 

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 43 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με 

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου. 

 

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους : 

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).                             
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 44 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.16.02 Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm, μήκους > 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7617 

Υαλοπίνακες διαμαντέ, πάχους 3,5 mm, μήκους έως 1,00 m πλήρως τοποθετημένοι με 

στόκο και καρφάκια ή με μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή μεταλλικά) 

σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, ή με πλαστικά παρεμβύσματα σε κουφώματα 

αλουμινίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί 

εν επαφή υαλοπίνακες". 

 

Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους  > 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.             

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,60 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 45 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και 

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 46 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.15.02 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα 
αλουμινίου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής 

προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως 

εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από 

σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων. 

Eλάχιστες απαιτήσεις:  

- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση.  

- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.  

- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση 

πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας. 

- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με 

επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης.   

- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, 

ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm. 

- περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα 

είδη κιγκαλερίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου 

του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

 

 Πετάσματα αλουμινίου.                                                          

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ 

A.T. : 47 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής 

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα 

αλκάλια. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 48 
 

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. : 49 
 

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 
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A.T. : 50 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 51 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής 

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα 

και εργασία. 

 

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.                                             

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 52 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.25 Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7745 

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς. σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών".  Προετοιμασία, τρίψιμο με σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό 

σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 53 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή 

τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής 

και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας 

ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη  
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( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 

50 μικρά.                                                                                                                                                                               

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 54 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.02 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική 
επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401 

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την 

προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών 

και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός 

εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1504-2 που φέρουν σήμανση CE. 

 

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής 

καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η 

εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

 Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως                                                                                                                                                                

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,50 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 55 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.50.10 Στεγάνωση δώματος με υλικό με βάση την πολυουρία 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Στεγανοποιητική επίστρωση δώματος με υλικά πολυουρίας με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που 

καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9  

(υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που 

φέρουν σήμανση CE. 

 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για την υγρομόνωση του δώματος οι οποίες έχουν 

ως εξής: 

1) Πρετοιμασία δώματος με απομάκρυνση, προεξοχών, σαθρών τμημάτων, χρωμάτων κλπ. 

2)      Καθαρισμός προετοιμασμένης κατά τα ανωτέρω επιφάνειας 

3) Εφαρμογή ασταριού δύο συστατικών τύπου "Sika bonding primer" ή οιοδήποτε άλλου αντίστοιχων 

προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. 

4) Εφαρμογή ψεκαζόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης βάσης πολυουρίας δύο συστατικών, ελαστικής, ταχείας 

ωρίμανσης, τύπου "Sikalastic 831HP"  

ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και το συνολικό πάχος της μεμβράνης  

θα είναι τουλάχιστον 1,5 χλσ. 

5) Εφαρμογή υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης, υψηλής ελαστικότητας, διαπερατής από υδρατμούς, 

τύπου "Sikalastic 621 TC"  

ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. 

Πριν από την εφαρμογή των υλικών θα πρέπει να προηγηθεί έγγραφη έγκρισή τους από την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Η επιτόπου εφαρμογή των υλικών [κατά την οποία η δοσολογία και η ανάμιξη πρέπει να γίνει με κατάλληλο 

θερμό εξοπλισμό δύο συστατικών ψεκασμού υψηλής πίεσης  

και διαρκούς ελέγχου της ακρίβειας ανάμιξης], θα πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένα εξειδικευμένα 

συνεργεία, η πιστοποίηση των οποίων απαραιτήτως θα  

ελέγχεται από την υπηρεσία.  

Η εφαρμογή θα γίνει με εξοπλισμό θερμού ψεκασμού (+50 εως +80C) και πίεσης 100-180bar.  

Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού (οπωσδήποτε εντός του επόμενου 24ώρου), θα πρέπει η στεγανωτική 

επιφάνεια να επικαλυφθεί με την ανωτέρω προδιαγραφόμενη τελική επίστρωση για την προστασία της  

από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Η τιμή του άρθρου αφορά πλήρως περαιωμένη εργασία από συνεργείο πιστοποιημένο και εξειδικευμένο, με υλικά 

εγκεκριμένα από την διευθύνουσα υπηρεσία και τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία,  
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ικριώματα και κάθε είδους μηχανικό εξοπλισμό επί τόπου. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,78 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 56 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.50.20 Στεγάνωση και μόνωση δώματος με υλικά με βάση την πολυουρεθάνη και πολυουρία 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Θερμομονωτική στρώση δώματος με υλικό πολυουρεθάνης και στεγανοποιητική επίστρωση με υλικά πολυουρίας  

με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9  

(υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που 

φέρουν σήμανση CE. 

 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για την υγρομόνωση του δώματος οι οποίες έχουν 

ως εξής: 

1) Πρετοιμασία δώματος με απομάκρυνση, προεξοχών, σαθρών τμημάτων, χρωμάτων κλπ. 

2)      Καθαρισμός προετοιμασμένης κατά τα ανωτέρω επιφάνειας 

3) Εφαρμογή ασταριού δύο συστατικών τύπου "Sika bonding primer" ή οιοδήποτε άλλου αντίστοιχων 

προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. 

4)      Θερμομόνωση πλάκας δώματος οποιασδήποτε μορφής επιφανείας με εκτοξευόμενο αφρό πολυουρεθάνης 

τύπου BAYER BAYMER260E ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών.  

        Το μέσο πάχος της πολυουρεθάνης θα είναι 5 εκ. με ελάχιστο πάχος τα 4εκ. 

5) Εφαρμογή ψεκαζόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης βάσης πολυουρίας δύο συστατικών, ελαστικής, ταχείας 

ωρίμανσης, τύπου "Sikalastic 831HP"  

        ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και το συνολικό πάχος της μεμβράνης  

        θα είναι τουλάχιστον 1,5 χλσ. 

6) Εφαρμογή υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης, υψηλής ελαστικότητας, διαπερατής από υδρατμούς, 

τύπου "Sikalastic 621 TC"  

        ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. 

 

Πριν από την εφαρμογή των υλικών θα πρέπει να προηγηθεί έγγραφη έγκρισή τους από την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Η επιτόπου εφαρμογή των υλικών [κατά την οποία η δοσολογία και η ανάμιξη πρέπει να γίνει με κατάλληλο 

θερμό εξοπλισμό δύο συστατικών ψεκασμού υψηλής πίεσης  

και διαρκούς ελέγχου της ακρίβειας ανάμιξης], θα πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένα εξειδικευμένα 

συνεργεία, η πιστοποίηση των οποίων απαραιτήτως θα  

ελέγχεται από την υπηρεσία.  

Η εφαρμογή θα γίνει με εξοπλισμό θερμού ψεκασμού (+50 εως +80C) και πίεσης 100-180bar.  

Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού (οπωσδήποτε εντός του επόμενου 24ώρου), θα πρέπει η στεγανωτική 

επιφάνεια να επικαλυφθεί με την ανωτέρω προδιαγραφόμενη τελική επίστρωση για την προστασία της  

από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Η τιμή του άρθρου αφορά πλήρως περαιωμένη εργασία από συνεργείο πιστοποιημένο και εξειδικευμένο, με υλικά 

εγκεκριμένα από την διευθύνουσα υπηρεσία και τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία,  

ικριώματα και κάθε είδους μηχανικό εξοπλισμό επί τόπου. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00 

(Ολογράφως) : σαράντα δύο 

A.T. : 57 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 
πολυουρεθάνης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην 
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εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από 

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 

απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί 

τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και 

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους 

συνδέσμους υψηλής αντοχής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 58 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.90 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή 

ανοξείδωτη λαμαρίνα ποιότητας AISI 316, πάχους 1,0 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 

μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με ανοξείδωτους κοχλιοφόρους ήλους στην 

περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά 

σχέδια της μελέτης. 

 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, 

στερέωσης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 59 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  

 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 60 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.03.03 Ηλεκτροπρεσσαριστή Σχάρα με αξονική βροχίδα 34x38 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Σχάρες κυκλοφορίας πεζών, ενδεικτικού τύπου ΑΣΚΟ, από δομικό χάλυβα κατά EN 10025, ηλεκτροπρεσσαριστές 

με λάμες στήριξης 25/2 mm, εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους 6Χ6 mm και βροχίδα αξονική 34Χ38 mm (καθαρή 

30Χ30 mm), γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO 1461 . Διαστάσεων (500 - 600) Χ 1000 mm : βάρους / m2 ~ 21 

Kg. Τα παραπάνω, καθώς και όλα τα μικροϋλικά, μαζί με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τις 

οδηγίες της επίβλεψης, ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) : 
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(τιμή ανά μετρο τετραγωνικό) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 173,18 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τρία και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : 61 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510 

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,  

   για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,  

   περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε  

   βάθος 10-12 cm. 

3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να  

   δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 

4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης  

   εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος  

   και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με  

   το είδος του σπόρου.  

5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με  

   ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 

7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  

9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 

   χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 

   απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 

   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

10.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 

 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 

την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες 

A.T. : 62 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή 

από τον φορέα συντήρησης του έργου. 

 

 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο 

άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου 

με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 
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A.T. : 63 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.75.1 Εντοιχισμένες ντουλάπες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1 

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα 

(MDF) με επένδυση μελαμίνης ή φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με 

στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά ( συρτάρια, ράφια) και μικροϋλικά κατα- 

σκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 64 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9910.03 Προμήθεια και εγκατάσταση χημικής τουαλέτας κλειστού τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Προμήθεια και εγκατάσταση χημικής τουαλέτας κλειστού τύπου  

 

Η τουαλέτα θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, υλικό μη εύφλεκτο και μη πορώδη 

που επιτρέπει αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση. 

Οι διαστάσεις θα είναι περίπου : 

Εξωτερικό ύψος  233 cm Ντεπόζιτο αποβλήτων 210 λίτρα 

Εξωτερικό μήκος 106 cm Νιπτήρας 45 λίτρα 

Εξωτερικό πλάτος 106 cm Βάρος 78 kg 

Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από υλικό ημιδιαφανές ώστε να εγγυάται ένα επαρκή πέρασμα του φωτός και 

θα διαθέτει αεραγωγό ώστε να επιτρέπει συνεχή αλλαγή του αέρα . 

Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα κλεισίματος με μεντεσέδες, 

ελατήριο και σύστημα ειδοποίησης που θα δείχνει αν η τουαλέτα είναι ελεύθερη ή κατειλημμένη . 

Θα διαθέτει συσκευή χαρτιού υγείας , κρεμασταράκι , λεκάνη δεξαμενή κλειστού τύπου με extra καπάκια , 

νιπτήρα και αντλία για τον καθαρισμό των χεριών. 

Θα λειτουργεί με δυο ποδοαντλίες για το πλύσιμο της δεξαμενής και του νιπτήρα με καθαρό νερό για το πλύσιμο 

των χεριών . 

Η δεξαμενή λυμάτων θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος ( κλαπε ) που εμποδίζει τυχόν πιτσιλίσματα 

λυμάτων η ούρων . 

Το διάφραγμα αυτό , είναι πάντα κλειστό και ανοίγει μόνο την στιγμή που θα χρησιμοποιήται η ποδοαντλια 

για να φύγουν τα λύματα στο ντεπόζιτο αποβλήτων . 

Το πάτωμα θα είναι από βαρέου τύπου πλαστικό για τον εύκολο καθαρισμό του . 

    

 

(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.750,00 

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πενήντα 

A.T. : 65 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9910.04 Προμήθεια και εγκατάσταση χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Προμήθεια και εγκατάσταση χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ 

 

Η τουαλέτα θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, υλικό μη εύφλεκτο και μη πορώδη 

που επιτρέπει αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση. 

Οι διαστάσεις θα είναι περίπου: 

Εξωτερικό ύψος  225 cm Ντεπόζιτο αποβλήτων 165 λίτρα 

Εξωτερικό μήκος 220 cm Βάρος 126 kg Εξωτερικό πλάτος 160 cm 

Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από υλικό ημιδιαφανές ώστε να εγγυάται ένα επαρκή πέρασμα του φωτός και 

θα διαθέτει αεραγωγό ώστε να επιτρέπει συνεχή αλλαγή του αέρα . 

Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα κλεισίματος με μεντεσέδες, 

ελατήριο και σύστημα ειδοποίησης που θα δείχνει αν η τουαλέτα είναι ελεύθερη 

ή κατειλημμένη . Εσωτερικά θα ασφαλίζει με εύχρηστο μηχανισμό ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώνει και εξωτερικά 

σε περίπτωση ανάγκης . 

Θα διαθέτει συσκευή χαρτιού υγείας και συσκευή υγρού σαπουνιού για την απολύμανση των χεριών . 

Η χημική τουαλέτα θα είναι εξοπλισμένη με σωλήνα αερισμού που εισερχόμενος μέσα στην δεξαμενή  
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θα εξέχει από την οροφή, αποτρέποντας τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό της τουαλέτας . 

Θα διαθέτει επίσης ευρύχωρο εσωτερικό χώρο για την άνετη μετακίνηση ατόμων που κινούνται με αναπηρική 

καρέκλα και θα περιλαμβάνει εσωτερικά και περιμετρικά μπάρες στήριξης , καθώς και αντιολισθητικό δάπεδο 

για την άνετη και ασφαλή 

χρήση της τουαλέτας ακόμη και χωρίς συνοδό . 

Θα έχει εξωτερικά ευδιάκριτη σήμανση για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. 

Το πάτωμα θα είναι από βαρέου τύπου πλαστικό για τον εύκολο καθαρισμό του . 

 

    

 

(1 ΤΕΜ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.900,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εννιακόσια 

A.T. : 66 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.17.1ΣΧΕΤ Κάθισμα γηπέδου με πλαστικό κέλυφος τοποθετημένο σε μεταλλική βάση. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 

Κάθισμα γηπέδου με πλαστικό κέλυφος (ενιαία έδρα-πλάτη), τοποθετημένο σε μεταλλική βάση. Το πλαστικό 

κέλυφος κατασκευάζεται με διπλά τοιχώματα από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο (PPL) ειδικής σύνθεσης που με 

την προσθήκη υλικών σταθεροποιητές UV, επιτυγχάνονταιμεγάλες αντοχές σε σκληρή χρήση, δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες και μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας.Βάρος κελύφους 2,4 κιλά περίπου. Η σύνδεση του πλαστικού 

κελύφους με το μεταλλικό σκελετό γίνεται μέσω τεσσάρων μεταλλικών βυσμάτων τα οποία εμφυτεύονται στο 

κάτω μέρος του κελυφιού κατά τη χύτευσή του  ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, στη συνέχεια 

βιδώνεται με τέσσερις γαλβανιζέ βίδες Μ6 πάνω στη βάση. Αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης είναι η μεγάλη 

αντοχή του  καθίσματος σε έλξη ή ώθηση προκειμένου να αποκολληθεί από τη βάση του. (δύναμη έλξης 500 

Kgr/σημείο στήριξης). 

 Η ενιαία δοκός στήριξης των καθισμάτων κατασκευάζεται από μορφοσωλήνα διαστάσων 100χ20χ1,5 mm, στο πάνω 

μέρος της οποίας συγκολλούνται ανά δύο τα μεταλλικά εξαρτήματα (Φ 19χ1,5 mm) που χρησιμοποιούνται σαν 

βάση στήριξης- σύνδεσης των πλαστικών καθισμάτων με το σκελετό. Το μήκος της δοκού είναι ανάλογα με τον 

αριθμό των καθισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά (2,3,4,5). Τα δύο άκρα της δοκού κλείνονται με 

γωνία 30χ20χ3mm. Η μία πλευρά της γωνίας κλείνει την δοκό ενώ η άλλη χρησιμοποιείται για την πάκτωση 

της δοκού στην κερκίδα. επίδης στο εμπρός και στο πίσω μέρος της δοκού συγκολλούνται γωνίες που 

χρησιμοποιούνται για την πάκτωση στην κερκίδα (μεταξύ των καθισμάτων και εμπρός -πίσω εναλλάξ). 'Ολες 

οι συνδέσεις των μεταλλικών μερών γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση αερίου με συνεχή ραφή.  

 Πρίν τη βαφή γίνεται απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα ή ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό 

υγρό. Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισμα των μετλλικών μερών σε αλκαλικό διάλυμα PH = 7-9 για 

την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. Μετά τα παραπάνω γίνεται προκατεργασία 

γίνεται φωσφάτωση με βάπτισμα ή ράντισμα σε φωσφατικό διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό 

μέτρο μεταλλικής επιφάνειας τρία γραμμάρια φωσφατικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή γίνεται απαραίτητα σε 

ολόκληρη την επιφάνεια. Την επεξεργσία αυτή ακολουθεί σταθεροποίση του παρπάνω υποστρώματος με κάποιο 

άλας του χρωμίου. Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την 

σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών, όχι όμως υπερβολικό ώστεν ακαλυφθεί 

το υπόστρωμα με υηρασία, ακολοθεί η ηλεκτροστρατική βαφή. Η βαφή γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν 

ομοιόμορφο επίστρωμα. Οχρωματισμός των μεταλλικών μερών γίνεται με πούδρα άριστης ποιότητας. 'Ολα τα 

χρώματα είναι αρίστης ποιότητας και μη τοξικά. Μετά τη βαφή τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου 

παραμένουν για αρκετό χρόνο σε θερμοκρασία από 180 - 220 βαθμ C. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο 

A.T. : 67 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\81.01.01 Προμήθεια Φαρμακείου Α'' Βοηθειών για αθλητικά σωματεία 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

 

Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών Πιστοποιημένο για Αθλήτικα Σωματεία. 

Το φαρμακειο θα αποτελείται από ανθεκτική τσάντα διαστάσεων 500Χ250Χ200mm περίπου με χειρολαβή και ιμάντα 

ανάρτησης, με δύο αμιτερόπλευρες εξωτερικές θήκες και θα περιέχει περιέχει: 

1 Λευκοπλάστη ρολό 1,25cm x 5m (CE) μη αποστειρωμένο,  

1 Λευκοπλάστη ρολό 5cm x 5m (CE) μη αποστειρωμένο,  

2 Κουτιά αποστειρωμένες γάζες 15cm x 15cm x 6 (CE),  

2 Πιεστικούςαιμοστατικούς αποστειρωμένους επίδεσμοι Medium (CE),  
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2 Πιεστικούς αιμοστατικούς αποστειρωμένους επίδεσμοι Large (CE),  

2 Επίδεσμους 5cm x 2,5m (CE) μη αποστειρωμένους,  

2 Επίδεσμους 7cm x 2,5m (CE) μη αποστειρωμένους,  

2 Επίδεσμους 10cm x 2,5m (CE) μη αποστειρωμένους,  

2 Ελαστικούς επίδεσμους 6cm x 4m(CE) μη αποστειρωμένους,  

2 Ελαστικούς επίδεσμους 7cm x 4m(CE) μη αποστειρωμένους,  

1 Τριγωνικό επίδεσμο μη αποστειρωμένο(CE),  

5 οφθαλμικά επιθέματα αποστειρωμένα (CE), 

2 Αυτοκόλλητα ράμματα των 3 τεμ. αποστειρωμένα (CE),  

20 τσιρότα αποστειρωμένα (CE),  

1 Βαμβάκι (CE),  

1 hydrogel αποστειρωμένη γάζα, 10cm x 10cm (CE),  

5 hydrogel blotts αποστειρωμένα για εγκαύματα (CE),  

1 Ισοθερμική κουβέρτα μη αποστειρωμένη (CE),  

2 Στιγμιαίες παγοκομπρέσες (CE),  

10 Μαντηλάκια οινοπνεύματος (ΕΟΦ),  

1 Αεραγωγό με ανεπίστροφο βαλβίδα, μάσκα προσώπου για τεχνητή αναπνοή τύπου Brook (CE) μη αποστειρωμένο,  

4 Γάντια εξεταστικά μιας χρήσεως (CE),  

1 Αιμοστατικό λάστιχο μη αποστειρωμένο (CE),  

1 ψαλίδι κοινό,  

1 Λαβίδα πλαστική ,  

4 Παραμάνες ασφαλείας,  

1 συσκευή ανάνηψης τύπου Ambu (CE),  

1 μάσκα προσώπου για τύπου Ambu (CE),  

1 λαβίδα γλώσσας (CE),  

1 διαστολέα στόματος (CE),  

1 Dispospray (CE),  

1 set 4 φουσκωτών ναρθήκων(CE),  

1 θερμόμετρο 

Οδηγίες πρώτων βοηθειών εντός συσκευασίας 

Οδηγίες χρήσεως εντός συσκευασίας 

 

Τιμή ανά τεμ (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 68 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.1 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket, με συνολικό πάχος 2,5-3mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521.Β 

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με τελική επίστρωση χυτή ελαστική , ακρυλική, 

αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή επένδυση, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOTURF, πιστοποιημένο δάπεδο από 

τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. και υπόστρωμα ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο απο ακρυλικές 

ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ, τεχνικά ισοδύναμου τύπου με το ELASTOCOAT. 

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. 

Εν συνεχεία η επιφάνεια ασταρώνεται με συγκολλητική ρητίνη τεχνικά ισοδύναμου τύπου με την AKRYLEX για 

την εξασφάλιση σωστής πρόσφυσης του ισοδύναμου τύπου ELASTOCOAT. Η ρητίνη θα εφαρμοστεί σε μια ή 

περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί, αποφεύγοντας όμως τη δημιουργία λιμνάζοντος υλικού, 

η δε κατανάλωσή της θα κυμαίνεται μεταξύ 150-250gr/m2 σε δυο στρώσεις ανάλογα με την απορρόφηση του 

υποστρώματος. Μόλις το αστάρι στεγνώσει (περίπου 1 ώρα) θα ξεκινήσει η εφαρμογή ελαστικού δαπέδου 

ισοδύναμου τύπου ELASTOCOAT σε τρεις επανειλημμένες στρώσεις, με χρήση ρακλέτας, για συνολικό πάχος 

2,5-3mm. Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας (μόλις το δάπεδο στεγνώσει) με το χυτό, ελαστικό, 

αντιολισθητικής υφής, έτοιμου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου  

ισοδύναμου τύπου ELASTOTURF σε 2-3 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού 

(1mm).  

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό I.T.F. αναφορικά με την τελική επένδυση του δαπέδου,  προς έγκριση, καθώς επίσης και ISO 

9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής 

στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες διαγραμμίσεις 

για την χρήση  γηπέδου (μπάσκετ - βόλλεϋ κλπ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας  
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα 

A.T. : 69 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.2 Κατασκευή - τοποθέτηση ταμπλό μπασκέτας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΜΠΛΌ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ   ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΧΤΥ  

 

Για την ολοκληρωμένη κατασκευή και τοποθέτηση ενός  (1) ταμπλό μπασκέτας  ολυμπιακού τύπου σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της  ΓΓΑ. 

 

-Ταμπλό: Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό με διαστάσεις 180 χ 105 cm και το εσωτερικό 

με διαστάσεις 59 x 45 cm.  

-Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 χ 25 mm.  

-Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω μέρος.  

-Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10 mm και στερεώνεται στα πλαίσια με βίδες 

φραιζάτες.  

-Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάστιχο, διατομής 50 χ 3 mm για την απορρόφηση των 

κραδασμών.  

-Το ταμπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβάνιζε, ενώνουν 

αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με το στυλοβάτη.  

-Στεφάνι: Η εσωτερική διάμετρος του είναι 45 cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα διαμέτρου 20 mm.  

-Περιμετρικά, στο κάτω μέρος, έχει 12 γαντζάκια για το δέσιμο του διχτύου. Στερεώνεται στο ταμπλό με 

4 μπουλόνια Μ 10 x 70 mm.  

-Οι βίδες και τα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανιζέ. 

  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του διχτύου. Το ταμπλό της μπασκέτας  επιλογής του αναδόχου, 

θα τελεί υπό την έγκριση της υπηρεσίας. 

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) ταμπλό   μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 70 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.3 Κατασκευή - τοποθέτηση  σετ στυλοβατών βόλλευ μαζί  με το δίχτυ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΤ ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΧΤΥ (Πιστοποιημένοι με ΕΝ 1271)  

 

Για την ολοκληρωμένη κατασκευή και τοποθέτηση ενός  (1) σετ στυλοβατών βόλλευ και την προμήθεια και 

τοποθέτηση διχτιού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της  ΓΓΑ. 

 

-Σετ στυλοβατών Βόλλευ μεταλλικοί: Σωλήνας βαρέως τύπου Φ 89mm με συνολικό ύψος 2,84m. με μηχανισμό 

τανύσεως (μανιβέλα), με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους με ειδικό μηχανισμό. 

Βάρος ορθοστάτη περίπου 17,00 Kgr. Βάσεις βαρέως τύπου, με τάπες. Πακτώνεται στο έδαφος σε ύψος 35 cm. 

Βαφονται με αντισκωριακή βαφή με δύο χέρια ντουκόχρωμα Α΄ποιότητας 

  

-Δίχτυ για Βόλλευ:Διαστάσεων 9,50Χ1,00 mm, πάχους 5mm, μάτι 10χ10cm, από υλικό πολυαιθυλένιο, στριφυό, 

με κόμπους, με υφασμάτινη φάσα πάνω και κάτω,  

ιμάντες στα πλαϊνά, δέσιμο με συρματόσχοινο 4mm, 14 μέτρων, με επικάλυψη PVC και με ειδικούς ιμάντες  

 

  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του διχτύου. Οι στυλοβάτες και το δίχτυ θα είναι   επιλογής 

του αναδόχου, και θα τελούν  υπό την έγκριση της υπηρεσίας. 

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) σετ στυλοβατών βόλλευ και ενός διχτύου βόλλευ. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 
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A.T. : 71 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη 

του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 

 Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).                                     

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 72 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\47.01.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x33 cm με διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα και σιδηροσωλήνα Φ 2 1/2’’ ανα 4 μέτρα και αντιανεμικό δίχτυ περίφραξης. 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 60% ΟΙΚ 470140% ΟΙΚ 6418 

     Κατασκευή τoιχοδομής πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 33Χ18Χ19 cm ύψους 1,73 

με την γραμμικού διαζώματος (σενάζ) πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s 

4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10, διατομής 0,04 m2 (0,20 Χ 0,20), με την ταυτόχρονη τοποθέτηση επί αυτού, 

κατακόρυφου ορθοστάτη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2 1/2’’ ύψους 4,00μ. με θεμελίωση σε κολώνα από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 20cm x 20cm και ύψους 1,60m ανά 4m. Ανά 3 ορθοστάτες θα τοποθετηθεί και ένας 

σιδηροσωλήνας για αντιστήριξη μήκους 4m. Επί των σιδηροσωλήνων θα τοποθετηθεί αρχικά πλεκτό Ν15 7,00x7.00 

μάτι x2.50m στη συνέχεια υπάρχον πλέγμα πλαστικό επί του οποίου θα τοποθετηθεί δίχτυ αντιανεμικό σκίασης 

90%. Η κατασκευή της περίφραξης θα «δεθεί» με οριζόντια σωλήνα γαλβανισμένη διατομής 2 ½’’. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών (πλην του πλαστικού πλέγματος που υπάρχει) 

επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι 

πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 

φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων, η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, 

οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και 

ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. 

Τιμή ανα μέτρο μήκους  

 

  

(1 ΤΕΜ) 

 

Τιμή για 1 μμ έτοιμης τοιχοδομής 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 73 
 

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). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 74 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

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. : 75 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους 

από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,68 

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 76 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.82 Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7182 

Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών μεγαλυτέρων των 20 cm, απλού σχεδίου, ανά 5 cm προσθέτου 

πλάτους (ή κλάσμα αυτών).   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,10 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά 

A.T. : 77 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8700.1 Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 43 

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. : 78 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.4.4 Φωτιστικό σώμα πεπλατυσμένης σφαίρας, με έναν λαμπτήρα LED PL 20 W- 25W, πλήρες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα, τοίχου ή οροφής, σχήματος πεπλατυσμένης σφαίρας, με σώμα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά 

βαμμένο, ανταυγαστήρα από γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας και κάλυμμα  
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από γυαλί,  με έναν λαμπτήρα LED PL 20 W- 25W πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτ. 

σώματος και λαμπτήρα, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,33 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 79 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

  8766.  3   τριπολικό     

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 80 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.16.ΣΧΕΤ.1 Εγκατάσταση ηλεκτρολογική 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Ηλεκτρολογική  εγκατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει.  

Τοποθέτηση   οπου απαιτείται  πλαστικών σωλήνων  αναλόγων διαστάσεων, καθώς   επίσης και όλων των 

απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων (σωλήνες, καλώδια, κλπ), όπως  επίσης  και  των  υλικών συνδέσεως, 

στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών κλπ παραδοτέος σε λειτουργία.  

 Περιλαμβάνονται ο ηλεκτρολογικός πίνακας, η σύνδεσή του με το υπάρχον δίκτυο του κτιρίου, όλα τα καλώδια 

από τον πίνακα μέχρι τις ηλεκτρικές συσκευές, ρευματοδότες (5) και διακόπτες τουλάχιστον 2.   

 

  Εργασία πλήρης με τον τελικό έλεγχο για κανονική και άριστη  λειτουργία του  δικτύου  ηλεκτρολογικής  

εγκατάστασης. 

 

(1 ΤΕΜ) 

 

 

 

Τιμή για πλήρη ηλεκτρολογική  εγκατάσταση. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 81 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8983.11.1Β.1ΣΧΕ Φωτιστικό   σώμα  τοίχου  ή  οροφής στεγανό λαμπτήρα LED 11W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

 Φωτιστικό   σώμα  τοίχου  ή  οροφής πεπλατυσμένης σφαίρας  προστασίας  ΙΡ  44 στεγανό βακελίτου  

με λαμπτήρα LED 11W (ισοδύναμου των 100W)  δηλαδή 

προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και 

παράδοση σε λειτουργία 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 82 
 

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\5.16.ΣΧΕΤ Υδραυλική εγκαταστάση  (ύδρευση - αποχέτευση)  κτιρίου 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 25% ΗΛΜ 515% ΗΛΜ 810% ΗΛΜ 1110% ΗΛΜ 1325% ΗΛΜ 1415% 
ΗΛΜ 24 

  Η υδραυλική εγκατάσταση (ύδρευση, αποχέτευση) περιλαμβάνει ολες τις απαραίτητες εργασίες των 

σωληνώσεων και  των συνδέσεων της ύδρευσης και αποχέτεσης του κτιρίου τις συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης 

ή αποχέτευσης άν υπάρχουν σύμφωνα  και με τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή τα 

είδη υγιεινής  και αποχέτεσης ενώ περιλαμβάνονται όλα  τα απαιτούμενα υλικά και όλες οι απαιτούμενες 

εργασίες εγκατάστασης, για την πλήρη λειτουργία του κτιρίου με τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. 

  Εργασία  πλήρης με τον τελικό έλεγχο για κανονική και άριστη  λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης.  

(1 ΤΕΜ) 

 

Τιμή για πλήρη υδραυλική εγκατάσταση του κτιρίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.100,00 

(Ολογράφως) : χίλια εκατό 

A.T. : 83 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 

(1 τεμ) 

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 84 
 

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. : 85 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 

  8179.   2   χρώματος λευκού 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 86 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, 

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 87 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη 
διαμέτρου Φ 1/2 ins 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

  8141.  3   νεροχύτη                       0                             

  8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,31 

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : 88 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8309.1 Αναμικτήρας μεικτικός DN 15 με σταθερή βέργα ντους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

Αναμικτήρας μεικτικός DN 15 με σταθερή βέργα ντους και καταιονιστήρα διαμέτρου ΑΠΌ  Φ150 εως Φ200   

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 89 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.                       

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 90 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.3 Σχαράκι Ασφαλείας Μπάνιου 15-1365 Βαρέως Τύπου 12 X 12 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 08 

Σχαράκι Ασφαλείας Μπάνιου 15-1365 Βαρέως Τύπου 12 X 12, πλήρως τοποθετημένο. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 91 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές".   

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 92 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές".   

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.                  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 93 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές".   

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.                  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

A.T. : 94 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των 

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 

τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 

 

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά.                                                                                                    

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,00 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα 

A.T. : 95 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές".  

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.                    

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

A.T. : 96 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή 

κόλλα πλακιδίων.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 

 (Ολογράφως) 
: 
τέσσερα και πενήντα λεπτά 

Δράμα       12/6/2020         Δράμα        12/6/2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΤΥ  

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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