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ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 01

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.

: 02

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.

: 03

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.

: 04

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.

: 05

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.

: 06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως 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 κυβοχιλιόμετρο (Μ3.km).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,19
(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά

A.T.

: 07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.01.01.05

Φορτοεκφόρτωση υλικών παντός τύπου καθαιρέσεων επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

Φορτοεκφόρτωση υλικών καθαιρέσεων, αποξηλώσεων και κατεδαφίσεων, δηλαδή αργών λίθων γενικά,
άοπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος, ψευδοροφών, κουφωμάτων ξύλινων ή μεταλλικών,
συστημάτων καθισμάτων, ασβεστοκονιαμάτων, κεραμιδιών, ξύλινων ζευκτών και πάσης φύσεως ξύλινων
στοιχείων στέγης, και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί επί οποιουδήποτε τροχοφόρου
μεταφορικού μέσου.
λ1
Τιμή ανά m3 .
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

: 08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
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A.T.

: 09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

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

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7336

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

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

A.T.

: 12

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.

: 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8000.3.2

Αποξήλωση εγκατάστασης ενός block WC μικτής επιφάνειας έως 30m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 26

Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης ενός block WC μικτής επιφάνειας έως 30m2, που θα
περιλαμβάνει:
- την αποξήλωση των ειδών υγειινής ανεξαρτήτως αριθμού και είδους (νιπτήρες, λεκάνες, ουρητήρια
κλπ.)
- την αποξήλωση της υφιστάμενης υδραυλικής εγκατάστασης (σωλήνες, σιφώνια κλπ.)
- την αποξήλωση της απλής παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
- την μεταφορά και απόρριψη όλων των παραπάνω σε χώρο που επιτρέπεται
Το block WC νοείται όπως ορειοθετείται από τους περιμετρικούς τοίχους και μπορεί να
περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους εφαπτόμενους χώρους υγιεινής, με ξεχωριστή είσοδο
ό καθένας.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 255,54
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.32.3

Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος σωληνωτός 1 1/4" πλήρης 10 εξόδων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Συλλέκτης ύδρευσης 1 1/4" πλήρης 10 εξόδων, ορειχάλκινος, σωληνωτός, πλήρως εγκατεστημένος
που θα περιλαμβάνει :
- 1 βέργα συλλέκτη 1 1/4" ορειχάλκινη σωληνωτή 10 παροχών
- 2 στηρίγματα συλλέκτη
- μίνι βανάκια παροχών 1/2" - 10 τεμ.
- τάπα τερματισμού
- 1 βάνα ορειχάλκινη σφαιρική 1 1/4" με πεταλούδα, στην είσοδο
- 1 ρακόρ χαλύβδινο κώνικο γαλβανισμένο 1 1/4" στην βάνα
- το μεταλλικό ερμάριο (ιδιοκατασκευή), κατασκευασμένο όλο από λαμαρίνα 2mm στρανζταριστή με
ενισχύσεις από μορφοσίδερο και πατούρα στην περίμετρο και πόρτα που θα βιδώνει στην πλάτη με
τέσσερις βίδες, βαμμένο σε δυο στρώσεις μινίου
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και γενικά πάσης φύσεως υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται αλλά δεν περιγράφεται λεπτομερώς
παραπάνω για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία του συλλέκτη.
1 τεμ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 206,80
(Ολογράφως) : διακόσια έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.20

Παροχή υδραυλικού υποδοχέα με σωλήνα ύδρευσης από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PΕΧa κατά DIN16892-93 Φ18x2,5mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Παροχή υδραυλικού υποδοχέα (ζεστά ή κρύα νερά σε πάσης φύσεως υποδοχέα νιπτήρα, δοχείο πλύσεως,
καταιονητήρα, θερμοσίφωνα κλπ.) με σωλήνα ύδρευσης πλαστικό από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PΕ-Χa
Φ18x2,5mm κατά DIN16892-93 (για ζεστά και κρύα νερά) με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες
υδροληψίας, ταυ, μούφες, ρακόρ, λυόμενους συνδέσμους κλπ.), που θα περιλαμβάνει:
- τον πλαστικό σωλήνα PE-X Φ18x2,5 από τον συλλέκτη και έως τον υποδοχέα (μ.μ.
12m.)
- 1 ρακόρ πλαστικής Φ18x2,5x1/2" στον συλλέκτη
- 1 γωνία υδροληψίας Φ18x2,5x1/2" (με ρακόρ)
- 1 διακόπτη σφαιρικό - μίνι βανάκι 1/2" στην είσοδο του υποδοχέα
- σπιράλ προστασίας Φ28 μπλέ για κρύα ή κόκκινο για ζεστά νερά (μ.μ. 12μ.)
περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται αλλά δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω,
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης στο δάπεδο ή στον τοίχο, σύνδεση και δοκιμών υπό
πίεση για παράδοση της παροχής σε πλήρη λειτουργία κατά το πνεύμα της μελέτης.
Το άρθρο αφορά στην κατασκευή μίας παροχής ζεστού ή κρύου νερού.
(1 τεμ)
α. Σωλήνας PΕ-Χa Φ18x2,5
αυξημένος κατά 20 % για ειδικά
τεμάχια και 5% για φθορά και υλικά
σύνδεσης-στερέωσης.
m
12,00x1,25x
2,10 =
31,50
β. Ρακόρ Φ18x2,5x1/2"
τεμ
1,00x
2,00 =
2,00
γ. Γωνία υδροληψίας
Φ18x2,5x1/2"
τεμ
1,00x
4,50 =
4,50
δ. Σπιράλ προστασίας Φ28
με φθορά
m
12,00x1,05x
0,25 =
3,15
ε. Μίνι βανάκι 1/2"
τεμ
1,00x
3,2 =
3,20
Εργασία
Τεχν (003)
h
0,50x
19,87 =
9,94
Βοηθ (002)
h
0,50x
16,84 =
8,42
-------------------------Αθροισμα
62,71
Τιμή ενός τεμ Euro 62,71
εξήντα δύο και εβδομήντα ένα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 62,71
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.4

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ32x4,4
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ32x4,4 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,04
(Ολογράφως) : δέκα τρία και τέσσερα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8104.4.3

Βάνα σφαιρική PP-R Φ32
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Βάνα σφαιρική PP-R, θερμικής αυτοσυγκόλλησης με λαβή ή χρωμέ χειροστρόφαλο (εντοιχισμού)
ανάλογα με την μελέτη
Φ32 πίεσης λειτουργίας μέχρι 10 atm με την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η βάνα θα είναι ενδεικτικού τύπου INTERPLAST 700390020 -110 ή 790100020 ή ισοδυνάμου, ανάλογα
με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( 1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 33,96
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ενενήντα έξι λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.4.2

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα ή νεροχύτη ή λεκάνη, πλήρης με τα
σπιράλ σύνδεσης διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα ή νεροχύτη με τα σπιράλ σύνδεσης,
βανάκι, μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8138.4
Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα
8138.4. 2 Διαμέτρου
1/2
ins
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,85
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.7

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ100 x 3,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ100x3,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, για σύνδεση με συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ'
αναλογία τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ, γωνίες, ημιταυ, συστολές κλπ.) όπως αυτά
απαιτούνται από τα σχέδια της μελέτης, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως, η κόλλες
κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 27,89
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.3

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ50 x 3,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης
Φ50x3,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, για σύνδεση με συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ'
αναλογία τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ, γωνίες, ημιταυ, συστολές κλπ.) όπως αυτά
απαιτούνται από τα σχέδια της μελέτης, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως, η κόλλες
κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 23,96
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ενενήντα έξι λεπτά
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A.T.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.2

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ40 x 1,8mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης
Φ40x1,8mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, για σύνδεση με συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ'
αναλογία τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ, γωνίες, ημιταυ, συστολές κλπ.) όπως αυτά
απαιτούνται από τα σχέδια της μελέτης, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως, η κόλλες
κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,83
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα τρία λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.4.9

Σωλήνας αποχέτευσης από PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329 Φ125 x 3,2mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ125x3,2mm από σκληρό πλαστικό PVC κατά ΕΛΟΤ 686/Β, ΕΝ1329, με
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 3,2mm, για σύνδεση με συγκόληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται κατ'
αναλογία τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ, γωνίες, ημιταυ, συστολές κλπ.) όπως αυτά
απαιτούνται από τα σχέδια της μελέτης, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως, η κόλλες
κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 31,09
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και εννέα λεπτά

A.T.

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.3

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ25x3,5
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ25x3,5 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9,95
(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.5.2

Σωλήνας πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 SDR7,4 κατά DIN8077/78 τριών
στρωμάτων (ενδιάμεση στρώση μίγμα PP-R με ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό) Φ20x2,8
SDR7,4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R)
Φ20x2,8 SDR7,4 θερμικής
αυτοσυγκόλλησης, για πίεση 20 bar τριών στρωμάτων (ενδιάμεσο στρώμα από μίγμα PP-R και ειδικό
συνθετικό υαλώδες υλικό) με αυξημένη μηχανική αντοχή SDR7,4 4ης γενιάς και μειωμένο συντελεστή
γραμμικής διαστολής 0,03, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες, μαστούς κλπ.)
σε αναλογία, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά (συμπεριλαμβάνεται η στήριξη με στήριγματα με ελαστικό
παρέμβυσμα επίτοιχα ή ανάρτηση με ντίζες από οροφή) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης,
σύνδεσης και δοκιμών υπό πίεση.
(1m)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,16
(Ολογράφως) : επτά και δέκα έξι λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8052.2.1

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό βαρέως τύπου Φ50 με σχάρα ή τάπα, χωρητικότητας
τουλάχιστον 1.9lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό βαρέως τύπου Φ50 με σχάρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη ή τάπα (αν
πρόκειται για στεγανό), χωρητικότητας τουλάχιστον 1.9lt, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Το σιφώνι θα διαθέτει ρακόρ μηχανικής σύσφιξης στις ειδόδους για δυνατότητα σύνδεσης σωλήνων
πολυπροπυλενίου (χωρίς κόλλα).
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 63,10
(Ολογράφως) : εξήντα τρία και δέκα λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου χαμηλής πιέσεως, πλήρης, με δοχείο
πλύσεως, κάθισμα πλαστικό, σπιράλ σύνδεσης και mini βανάκι 1/2"
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως "ευρωπαϊκού τύπου" από πορσελάνη και πλαστικό σιφώνι Φ100,
με το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη και τα εξαρτήματά του, το πλαστικό κάθισμα βαρέως τύπου
χρώματος λευκού, τον σωλήνα σπιράλ INOX, ένα μίνι βανάκι 1/2" από σφυρήλατο ορείχαλκο κατά
ΕΝ12165 στην είσοδο (ενδεικτικού τύπου CIM 012 ή ισοδύναμου), ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου του έργου και εργασία στερέωσης,εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων, έτοιμη προς
λειτουργία.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 190,99
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8152

Λεκάνη αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου με δοχείο πλύσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου "τούρκικου τύπου" από πορσελάνη με ενσωματωμένη αχιβάδα και
πλαστικό σιφώνι Φ100 ή κατωστόμια αν απαιτείται, το πλαστικό δοχείο πλύσεως ενδεικτικού τύπου
"ΚΑΡΙΜΠΑ" ή ισοδυνάμου, υλικά σύνδεσης (σωλήνες PVC EΛOT686B, σπιράλ INOX και ένα μίνι βανάκι
1/2" από σφυρήλατο ορείχαλκο κατά ΕΝ12165 στην είσοδο ενδεικτικού τύπου CIM 012 ή ισοδύναμου))
ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία στερέωσης, εγκατάστασης, σύνδεσης
προς δίκτυα και συγκόλλησης στομίων έτοιμη προς λειτουργία.
(1 τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 129,17
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα και δέκα επτά λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.1

Νιπτήρας πορσελάνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56 εκ., επίτοιχος ή τοποθετημένος σε πάγκο, με βαλβίδα χρωμέ
(στραγγιστήρα), πώμα με αλυσίδα, ελαστικό σωλήνα σπιράλ αποχέτευσης με σπείρωμα Φ1 1/2",
στηρίγματα, εύκαμπτους σωλήνες (σπιράλ ΙΝΟΧ), ουρές για την σύνδεση του κρουνού, ρακόρ και
λοιπά γενικά εξαρτήματα, όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέος σε λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,01
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και ένα λεπτό

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8171.4

Συσκευή υγρού σαπουνιού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Συσκευή υγρού σαπουνιού από φουμέ πλεξιγκλας και από άθραυστο πλαστικό ABS χωρητικότητας 1100
gr, σχήματος ορθογωνικού, διαστάσεων 20Χ13Χ10 εκ. και με μηχανισμό έλξεως για την εξαγωγή του
υγρού δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,59
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1.2

Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη πλήρης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη πλήρης, με καπάκι, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,28
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8169.1.2

Εταζέρα πορσελάνης 60 εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης πλήρης δηλαδή
πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)

ΗΛΜ 14
υλικά

Ευρώ

(Αριθμητικά): 27,30
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.2

και

μικροϋλικά

επί

τόπου και εργασία

Καθρέπτης τοίχου μπιζουτέ 42x60 εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7603

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42x60εκ. περίπου, δηλαδή καθρέπτης, με δύο ή
τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 47,54
(Ολογράφως) : σαράντα επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8162.3.1

Λεκάνη καταιονηστήρα (ντουζιέρα) διαστάσεων σκάφης λεκάνης 70x70 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 16

Λεκάνη καταιονηστήρα (ντουζιέρα), από υαλώδη πορσελάνη, με βαλβίδα δηλαδή λεκάνη και υλικά
στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως προς δίκτυα
και συγκολλήσεως στομίων.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 131,17
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και δέκα επτά λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8141.4.2

Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος με
κινητό καταιονιστήρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, τύπου ΑDIA ή ανάλογου, ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας Φ1/2" και καταιονηστήρας επιχρωμιωμένος και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, για λουτήρα.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 224,69
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8036.4.40

Εργασία διευθέτησης υφιστάμενης παροχής ή/και λήψης νέας υδραυλικής παροχής
ύδρευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Εργασία διευθέτησης υφιστάμενης υδραυλικής ύδρευσης ή/και λήψης νέας παροχής από υφιστάμενο
φρεάτιο ύδρευσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη και σχέδια της μελέτης.
Το παρόν άρθρο αποζημιώνει όλα τα υλικά και μικροϋλικά που περιγράφονται στην τεχνική
περιγραφή, τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη (σωλήνες κάθε είδους, μούφες, γωνίες, ταυ, μαστοί κλπ.)
καθώς και τις εργασίες κοπής και κόλλησης κάθε είδους σωληνώσεων, καθαιρέσεις ή/και διατρήσεις
σκυροδέματος κλπ. για την παράδοση της παροχής σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)
Υλικά και μικροϋλικά
1,00x
15,00 =
15,00
Εργασία
Τεχν (003)
h
0,70x
19,87 =
13,91
Βοηθ (002)
h
0,70x
16,84 =
11,79
-------------------------Αθροισμα
40,70
Τιμή ενός τεμ Euro 40,70
σαράντα και εβδομήντα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 40,70
(Ολογράφως) : σαράντα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8000.1.1

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 43

Εργασία αποξήλωσης παλαιού υφιστάμενου φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε τύπου (φθορισμού οροφής,
εφαπτόμενου ή αναρτημένου τύπου 1x36W ή 2x36 ή 4x18W ή επίτοιχης αμπλίκας, καραβοχελώνας κλπ.)
με τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή εκτεταμμένων ζημιών και αποκατάσταση οικοδομικών ζημιών
που τυχόν προκύψουν και απόρριψη του σώματος ή αποθήκευσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την
επίβλεψη.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,99
(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8000.1.01

Αποξήλωση ενός διακόπτη επίτοιχου στεγανού με πλήκτρο, απλού ή μονοπολικού ή
κομμυτατέρ, εντάσεως 10Α τάσεως 250V
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 43

Εργασία αποξήλωσης παλαιού υφιστάμενου διακόπτη επίτοιχου στεγανού με πλήκτρο, απλού ή
μονοπολικού ή κομμυτατέρ, εντάσεως 10Α τάσεως 250V με τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή
εκτεταμμένων ζημιών και αποκατάσταση οικοδομικών ζημιών που τυχόν προκύψουν και απόρριψη του
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διακόπτη ή αποθήκευσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,99
(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.20.1

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 2x18W, με οθόνη ακρυλική πρισματική, προστασίας
IP65, λαμπτήρες φθορισμού ΤL ενεργ. κλάσης Α και ηλεκτρονικό μπάλλαστ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x18W οροφής, στεγανό IP65, με δύο λυχνίες TL 18W θερμοκρασία χρώματος
Κ (4.000 οΚ), δείκτη χρωματικής απόδοσης 84 και με φωτεινή ροή 2Χ1.350 lumen, ενεργειακής
κλάσης Α, με οθόνη ακρυλική διάφανη από αυτόσβηστο pollycarbonate. Η προσαρμογή και η
απελευθέρωση της οθόνης θα γίνεται με τη βοήθεια ατσαλένιων ελατηρίων και το άνοιγμα με μεντεσέ
και θα φέρει κλέμα αυτόματη με γείωση. Το σώμα θα είναι επίσης από αυτόσβητσο polycarbonate
διαμορφωμένο με μέθοδο injection.
Θα φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μπάλλαστ 2x18W.
Δηλαδή φωτιστικό με xαρακτηριστικά φωτιστικού σώματος τουλάχιστον τύπου TCW060 2xTL-D18W HF
PHILIPS ή ισοδυνάμου, ενδεικτικών διαστάσεων 90x136x660mm (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) και λαμπτήρες
ενδ. ή ισοδύναμου τύπου TLD και TL5 και εργασία εγκατάστασης εφαπτόμενο σε οροφή ή με ανάρτηση
ή με εμφανείς πλαστικούς σωλήνες όδευσης καλωδίων (από φωτιστικό σε φωτιστικό) και το
ενσωματωμένο μπάλλαστ για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Το φωτιστικό θα πληρεί τις ενεργειακές προδιαγραφές της υπ' αρίθ. Δ5-ΗΛ/Β/οικ.20168 απόφασης
του υπουργείου Ανάπτυξης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 67,82
(Ολογράφως) : εξήντα επτά και ογδόντα δύο λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8995.1.4

Φωτιστικό σημείο χωνευτό, απλό ή κομμυτατέρ ή αλλέ-ρετούρ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο χωνευτό απλό ή κομμιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό
πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο την εργασία διάνοιξης αύλακα στην τοιχοποία, τα αναλογούντα
μήκη ηλεκτρικής γραμμής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης από πλαστικό σωλήνα σπιράλ διαμέτρου
13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως και το κυτίο του διακόπτου, το καλώδιο H05VV-U 3x1.5mm2, τους
διακλαδωτήρες, και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και
την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια της μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατ' αναλογία σύνδεση του διακόπτη σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης.
Για την τιμολόγηση του παρόντος άρθρου λαμβάνεται μέσο μήκος όδευσης τα 15μ.
Το φωτιστικό σημείο επί οροφής σκυροδέματος (πλάκας) θα εγκιβωτίζεται στο σκυρόδεμα της πλάκας
εντός σωλήνα σπιράλ μπετού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης αλλέ-ρετούρ η κατασκευή θα γίνεται με ρελέ καστάνιας στον αντίστοιχο
πίνακα.
Η όδευση του σημείου μπορεί να είναι και μικτή (ένα τμήμα χωνευτό και ένα τμήμα εντός ορατού
σωλήνα ή επιτοιχου καναλιού ή εσχάρας ή γυψοσανίδας κλπ.). Στην περίπτωση χωνευτής όδευσης το
καλώδιο αντικαθίσταται μέχρι το μπουάτ με αγωγούς 3x(1xH07V-U 1.5mm2) και συνεχίζει ορατό με
Η05VV-U, χωρίς αλλαγή στην τιμολόγηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 42,13
(Ολογράφως) : σαράντα δύο και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8801.1.1.1

Διακόπτης επίτοιχος στεγανός με πλήκτρα, απλός μονoπολικός, ή κομμυτατέρ, εντάσεως
10 Α τάσεως 250V IP55
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Διακόπτης επίτοιχος στεγανός με πλήκτρο, απλός μονοπολικός, ή κομμυτατέρ, εντάσεως 10Α τάσεως
250V IP55, χρώματος επιλογής της επίβλεψης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και
σύνδεση.
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Ο διακόπτης θα είναι ενδεικτικού τύπου MΕRLIN GERIN ESTANCA ή ισοδυνάμου.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,31
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8997.1.6.6

Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό με επίτοιχο ρευματοδότη schuko 16A IP55
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότου με γείωση
που περιλαμβάνει από τον γενικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούντα
μήκη ηλεκτρικής γραμμής (μ.μ. 12μ.) από πλαστικό σωλήνα σπιράλ διαμέτρου 16 mm, τα κυτία
διακλαδώσεως, το καλώδιο H05VV-U 3x2.5mm2, τους διακλαδωτήρες, τον επίτοιχο τριπολικό
ρευματοδότη schuko 16Α IP55, ενδεικτικού τύπου MERLIN GERIN ESTANGA ή ισοδυνάμου, τα κάθε
φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά
παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Η όδευση του σημείου μπορεί να είναι και μικτή (ένα τμήμα χωνευτό και ένα τμήμα εντός ορατού
σωλήνα ή επιτοιχου καναλιού ή εσχάρας ή γυψοσανίδας κλπ.). Στην περίπτωση χωνευτής όδευσης το
καλώδιο αντικαθίσταται μέχρι το μπουάτ με αγωγούς 3x(1xH07V-U 2.5mm2) και συνεχίζει ορατό με
Η05VV-U, χωρίς αλλαγή στην τιμολόγηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,73
(Ολογράφως) : εξήντα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.13.1

Ηλεκτρικός πίνακας θερμοπλαστικός, χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης 12 στοιχείων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας 12 στοιχείων, θερμοπλαστικός, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου
20x30mm ,
κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση.
Ο πίνακας θα αποτελείται από τα υλικά που φαίνονται στα σχέδια, το τιμολόγιο και την τεχνική
περιγραφή της μελέτης (δηλαδή τους μικροαυτόματους, τις συντηκτικές ασφάλειες τύπου Νeozed ή
ισοδυνάμου, τις ενδεικτικές λυχνίες, τους ραγοδιακόπτες, τους διακόπτες φορτίου, διαρροής, τους
κρουστικούς απαγωγούς υπερτάσεων, τους χρονοδιακόπτες ράγας, τα ρελέ τηλεχειρισμού, κ.λπ.).
Επίσης θα αποτελείται από τα παρακάτω:
α) πόρτα με πλέξιγκλας στο εσωτερικό της οποίας θα στερεωθεί μέσα σε ζελατίνα σχεδιάγραμμα με
τη συνδεσμολογία του πίνακα και αναλυτική περιγραφή των παροχών.
β) ο πίνακας θα φέρει τα απαραίτητα στηρίγματα οπές εισόδου και εξόδου ηλεκτρικών γραμμών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας μικροϋλικά κτλ.
Δηλαδή προμήθεια πίνακα και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξης οπής
ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα συνδέσεως
των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία. Γενικά ο πίνακας θα είναι άριστος και συγχρόνου κατασκευής με βαθμό προστασίας ΙΡ
40 και θα τυγχάνει της απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης πριν από την παραγγελία και την
τοποθέτηση.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 125,70
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.5.4.3

Θερμοσίφωνας, GLASS, χωρητικότητας 100 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης, με μανδύα GLASS, ηλεκτρικής ισχύος 4KW,
100lt , κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 atm , εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα
αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και
συνδέσεως. Περιλαμβάνονται:
- τα υλικά σύνδεσης (σωλήνες έυκαμπτοι inox, ρακόρ, μαστοί, 2 μίνι βανάκια κλπ.)
- το ασφαλιστικό 10bar
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-

η αντίσταση 4KW
ο θερμοστάτης
θερμόμετρο στην όψη
παροχικό καλώδιο Η05VV-U 3x4mm2 από το θερμοσίφωνα έως τον αντίστοιχο
υποπίνακα όπως αυτός φαίνεται στα σχέδια της μελέτης (μ.μ. 20μ.) εντός
σωλήνα σπιράλ Φ16 (για χωνευτή όδευση)
και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους σύνδεσης με ηλεκτρική παροχή και ύδρευση (ζεστό κρύο).
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 424,93
(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά

A.T.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.3.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό ή εντοιχισμένο 3x6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο εντός πλαστικού σωλήνα σπιράλ, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή
αναλογία εσχάρας καλωδίων και πλαστικού σωλήνα σπιράλ 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) Καλώδιο ΝΥΜ (Η05VV-U,R)
3x6 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,73
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8982.6.4

Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής, στεγανό, σφαιρικό ή ελλειψοειδές με ηλεκτρονικό
λαμπτήρα οικονομίας 21W/Ε27
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής, με υάλινο ή πολυκαρβονικό κώδωνα, σφαιρικό ή ελλειψοειδή και
βάση μεταλλική ή πλαστική, προστασίας ΙΡ54, με τον ηλεκτρονικό λαμπτήρα οικονομίας τύπου ΤC-TSE
Ε27 21W πλήρως τοποθετημένο.
Το φωτιστικό θα επιλεγεί με βάση τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του κτιρίου και θα τυγχάνει της
απολύτου αποδοχής της επίβλεψης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 46,76
(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T.

: 46

Άρθρο : ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών ήτοι απόξεσις και καθαρισμός διά
ψήκτρας και σμυριδοπάνου μία στρώσις ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις
ελαιοχρώματος εκτελούμενοι ως εν 7081 ορίζεται.
(1 m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,66
(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα έξι λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.41

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή
συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια).

Ευρώ

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

A.T.

: 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.20.02

Θυρόφυλλα τύπου φυσούνας, πλαστικά, λευκά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6527

Θυρόφυλλα τύπου φυσούνας, πλαστικά, μονόφυλλα, αναλογίας και τυπολογίας διαστάσεων εξωτερικού
πλαισίου σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης που θα περιλαμβάνει:
- σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από πλαστικό οικολογικό προφίλ
ορθογωνικής ή κουρμπαριστής διατομής
- θύρα πλαστική pvc τύπου φυσούνας
- την κατ' αναλογία προμήθεια των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας,
ανοίγματος και ασφαλείας (κλειδαριές) πλήρη με την τοποθέτησή τους (χερούλια,
μηχανισμοί κλπ)
και γενικά όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία που απαιτούνται αλλά δεν περιγράφονται
αναλυτικά παραπάνω πλην όμως είναι απαραίτητα για την παράδοση του κουφώματος σε πλήρη
λειτουργία επί τόπου του έργου και σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου ορίζει η μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομικού ανοίγματος (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.41

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6239

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό
πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή
ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών
με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης
και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,20
(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.04Ν

Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων matt (κατά ΕΝ13300), με
οικολογικά χρώματα ακρυλικής βάσεως, κλάσης 2 ή 1 (κατά ΕΝ13300), πιστοποιημένα από διεθνώς
αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Γαλάζιο Άγγελο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Green Seal των ΗΠΑ κλπ).
Η εφαρμογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των
επιφανειών μετά επισκευής επιχρισμάτων έως 15% της επιφανείας, τρίψιμο και αστάρωμα και
εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων". Υλικά καί μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,00
(Ολογράφως) : δέκα
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A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.02.02

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε
ποσοστό 5 - 15%
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7708

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή
χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος

Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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