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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.36.01 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2268Α 

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος 
θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των παραστάδων 
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
 
Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 2 
  

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. : 3 
  

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. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων περιλαμβανομένων των εξωφύλλων 
   

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) όπως 
και τα εξώφυλλα και οι σίτες 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) : 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 
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A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65 Αποξήλωση υδροροών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265 

Αποξήλωση υδροροών, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9415 Αποξήλωση παλαιών υπαρχουσών ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Αποξήλωση παλαιών υπαρχουσών ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,40 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο 
των εξαρτημάτων της πλήρης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση  λεκάνης  αποχωρητηρίου  χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο 
των  εξαρτημάτων  της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πλαστικό με 
τη  σύνδεσή  του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου 
εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, 
το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα με τα υλικά και μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και 
την εργασία γιά παράδοση σε κανονική 
 
λειτουργία 
(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 

A.T. : 8 
  

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. : 9 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες 
με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,21 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.3 Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, 
τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και 
της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο 
όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Σωληνωτή κυκλική 
Τιμή ανα μέτρο μήκους (μμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,02 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δύο λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
Τιμή ενός τεμ (1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.3 Εγκατάσταση αποχέτευσης WC 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Υδραυλική εγκατάσταση αποχέτευσης για WC χωρίς τα είδη υγιεινής, συνδεδεμένη στο δίκτυο 
αποχέτευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών 
και κάθε εργασία που απαιτείται συμπεριλαμβανομένου των απαραιτήτων καθαιρέσεων των υφιστάμενων 
ειδών υγιεινής και σωληνώσεων για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης δύο  (2) 
(WC)(αφορά μία (1) νέα εγκατάσταση και μία (1) αλλαγή θέσης-μετατόπιση σε υφιστάμενη εγκατάσταση)στο 

κτήριο των τουαλετών Πηγαδίων σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις και το σχέδιο της υπηρεσίας. 
 

 
Τιμή (κατ’ αποκοπή.) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00 

(Ολογράφως) : Οκτακόσια 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.1 Υδραυλική εγκατάσταση 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης νιπτήρα WC χωρίς τα είδη υγιεινής, συνδεδεμένη στο δίκτυο 
ύδρευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και 
κάθε εργασία που απαιτείται συμπεριλαμβανομένου των  απαραιτήτων καθαιρέσεων, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας, για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης 
 
Τιμή (κατ’αποκοπή.) Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00 

(Ολογράφως) : Διακόσια 
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A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με 
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 15 
  

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 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και 
σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 
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A.T. : 17 
  

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. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση 
κονιαμάτων 
 

   

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. 
 
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, με χρήση κονιαμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα 
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος 
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και 
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη 
άμμο. 
 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

     

Σελίδα 23 από 34   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.02 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.2 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από 
κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων 
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και 
πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.05 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο 
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 
με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από 
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η 
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 
 
 
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 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 : 
22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

     

Σελίδα 24 από 34   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,00 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα 

A.T. : 23 
  

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. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.24 Ξύλινο ερμάριο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Ξύλινο ερμάριo, μή τυποποιημένο, με βάθος 35 cm, με κουτί από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, 
πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 
mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες 
εντορμίες. 
Το ερμάριο θα είναι διαστάσεων περ: 1,00*0,60 χωρίς πλάτη και θα αποτελείται από 
μονό φύλλο από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.05 Θύρα πλαστική χωρίς υαλοστάσιο(έγχρωμη). 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) πλαστικό, 
μονόφυλλες,ή δίφυλλες ανοιγόμενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, 
σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, 
χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, προερχόμενες από πιστοποιημένη 
κατά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία. 
Oι θύρες θα είναι σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με 
μέγιστο συντελεστής θερμοπερατότητας του συνθετικού πλαισίου Uf = 
1,10 W/m2K. 
Πλήρως τοποθετημένες και στερεωμένες συμπεριλαμβανομένων όλων 
των μηχανισμών ασφαλείας (κλειδαριές) και λειτουργίας (χειρολαβών και 
σουστών επαναφοράς για τις θύρες), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο 
πίνακα κουφωμάτων.. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 210,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.04 Υαλοστάσια πλαστικά έγχρωμα , μονόφυλλα, δίφυλλα με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. 
Ανοιγόμενα- ανακλινόμενα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 

Υαλοστάσια από πλαστικό έγχρωμα, μονόφυλλα δίφυλλα, με ή χωρίς 
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σταθερό φεγγίτη ανοιγόμενα-ανακλινόμενα οποιασδήποτε αναλογίας 
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου) 
προερχόμενα από πιστοποιημένη 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 τον επισυναπτόμενο πίνακα κουφωμάτων. 
Τα υαλοστάσια θα είναι σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
με μέγιστο συντελεστής θερμοπερατότητας του συνθετικού πλαισίου Uf = 
1,10 W/m 2 K. 
Πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα υαλοστάσια 
συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών ασφαλείας (κλειδαριές) και 
λειτουργίας (χειρολαβών). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
λ1=Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 210,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.03 Υαλόθυρες από αλουμίνιο, με σταθερό φεγγίτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504 

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 
 
λ2=Υαλόθυρες ανοιγόμενες,  με σταθερό φεγγίτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 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) : 19,50 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών 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 

Σελίδα 26 από 34   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς 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. 
 
Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 31 
  

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. : 32 
  

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). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 33 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7749 

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

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.5Α Φωτιστικό led, ορατής τοποθέτησης με περσίδα αλουμινίου ορθογωνικής μορφής περίπου 
36 watt,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED ορατής τοποθέτησης περίπου 36W, ορθογωνικών διαστάσεων. 
Το φωτιστικό θα έχει την υποδομή και για αναρτώμενη τοποθέτηση από την οροφή,με 
τη χρήση συρματόσχοινου.Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης 
διατομής με κατάλληλη μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 
κατάλληλη κλέμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα είναι περίπου 36W 
O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 100 lm/W. Καθαρό φως με απόχρωση neutral. 
Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
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οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας 
από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) 
από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis: P2M 221 LED 36W Neutral ή ισοδύναμος 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών 
που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 96,08 

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και οκτώ λεπτά 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.6Α Φωτιστικό  led, ορθογωνικής μορφής, κατάλληλο για ψευδοροφή, ισχύος περίπου 36W 
ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED χωνευτής τοποθέτησης ορθογωνικών διαστάσεων ισχύος περίπου 36W. 
 
Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης 
διατομής με κατάλληλη μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 
κατάλληλη κλέμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 
Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα είναι περίπου 36W 
και η φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 4000 lm. 
O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 100 lm/W. Καθαρό φως με απόχρωση neutral. 
Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον. 
Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες 
λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50). 
Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, 
οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας 
από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) 
από PMMA υψηλής απόδοσης. 
Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. 
Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module) LED. 
 
Ενδεικτικός τύπος: Petridis LP2M 551 LED 36W Neutral ή ισοδύναμος. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και 
μικροϋλικών. 
 
β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 103,93 

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και ενενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8732.  2   σπιράλ 
8732. 2. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,17 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα επτά λεπτά 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,96 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 40 
  

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 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υποπίνακα μετά μικρουλικών. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα και των μικρουλικών 
η προμήθεια και εγκατάσταση νέου επίτοιχου στην ίδια θέση. 
 
Συγκεκριμένα: 
Θα αποξυλωθεί ο παλαιός μεταλλικός ηλεκτρολογικός πίνακας-τα μικροϋλικά 
και στην θέση του θα τοποθετηθεί νέος επίτοιχος μεταλλοπλαστικός επαρκών διαστάσεων 
(ενδεικτικά: 4 σειρών, 48 θέσεων), με πόρτα, προστασίας IP30 / IK07, 
αυτοσβέσιμος έως 650οC, θερμοκρασία λειτουργίας από 
-40οC  έως +40oC, κατηγορία μόνωσης ΙΙ , δηλαδή, στερέωση επί του τοίχου, 
εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των νέων οργάνων, συνδέσεως των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών, τοπική αποκατάσταση της τοιχοποιίας (σοβάτισμα – βάψιμο), 
καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
ενδ.τύπου hager σειρά Volta. 
Ο πίνακας θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (μικροαυτόματους, ασφάλειες, 
ραγοδιακόπτες, ρελέ διαρροής, κ.λ.π) προς αντικατάσταση των υφιστάμενων 
για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. 
Θα παραδοθεί επίσης ηλεκτρολογικό μονογραμμικό σχέδιο του Πίνακα. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
- Η αποξύλωση του παλαιού πίνακα 
- Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών 
- Η τοποθέτηση και σύνδεση των μικρουλικών 
- Η σύνταξη του μονογραμμικού σχεδίου 
- Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 
- Κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της 
κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
λ1 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 520,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή 
αλλέ ρετούρ 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84 

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 
μονοπολικός 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
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8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06 

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8841.Γ Διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να 
πιστοποιείται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της και υποβολή  των απαραίτητων 
εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να 
πιστοποιείται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της και υποβολή 
των απαραίτητων εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Σύνταξη όλων των απαραίτητων εντύπων της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 Η σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
 Η σύνταξη της έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
 Η σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 
 Η σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου κατά ΚΕΗΕ 
 Οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης 
 Όλα τα έντυπα θα υποβληθούν εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα σε τρία (3) αντίτυπα στην υπηρεσία 

για 
 
θεώρηση ( εκ των οποίων ένα (1) θα παραμείνει στο αρχείο της υπηρεσίας) 
 Η κατάθεση όλων των εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ 
 Η διόρθωση τυχών παρατηρήσεων που θα γίνουν από την υπηρεσία ή από τον ΔΕΔΔΗΕ 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
$7 
 
Eργασία 
Τεχν (003)                   h    10,00x          19,87 =        198,70 
-------------------------- 
Αθροισμα            198,70 
Τιμή ενός τεμ δρχ 198,70 
εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 
} Ευρώ (Αριθμητικά) : 198,70 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8435.3.1.5 Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 600mm, τύπου 3/3, μήκους 
0,80m. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 600mm, 
τύπου 3/3, μήκους 0,80m.Πλήρη με τους διακόπτες και βαλβίδα εξαερισμού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
α) η τοποθέτηση στηριγμάτων, η τοποθέτηση (κρέμαση) του θερμαντικού σώματος και 
η υδραυλική του σύνδεση ή, 
β) η αποξήλωση μετά προσοχής του παλαιού θερμαντικού σώματος και η τοποθέτηση 
και σύνδεση νέου στην ίδια θέση 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 174,84 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8435.3.1.6 Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 600mm, τύπου 3/3, μήκους 
0,90m. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 600mm, 
τύπου 3/3, μήκους 0,90m.Πλήρη με τους διακόπτες και βαλβίδα εξαερισμού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
α) η τοποθέτηση στηριγμάτων, η τοποθέτηση (κρέμαση) του θερμαντικού σώματος και 
η υδραυλική του σύνδεση ή, 
β) η αποξήλωση μετά προσοχής του παλαιού θερμαντικού σώματος και η τοποθέτηση 
και σύνδεση νέου στην ίδια θέση 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 187,16 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα επτά και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8435.3.2.5 Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 900mm, τύπου 3/3, μήκους 
0,80m. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 900mm, 
τύπου 3/3, μήκους 0,80m.Πλήρη με τους διακόπτες και βαλβίδα εξαερισμού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
α) η τοποθέτηση στηριγμάτων, η τοποθέτηση (κρέμαση) του θερμαντικού σώματος και 
η υδραυλική του σύνδεση ή, 
β) η αποξήλωση μετά προσοχής του παλαιού θερμαντικού σώματος και η τοποθέτηση 
και σύνδεση νέου στην ίδια θέση 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 233,13 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα τρία και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8435.3.2.8 Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 900mm, τύπου 3/3, μήκους 
1,20m. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) αξονικού ύψους 900mm, 
τύπου 3/3, μήκους 1,20m.Πλήρη με τους διακόπτες και βαλβίδα εξαερισμού. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
α) η τοποθέτηση στηριγμάτων, η τοποθέτηση (κρέμαση) του θερμαντικού σώματος και 
η υδραυλική του σύνδεση ή, 
β) η αποξήλωση μετά προσοχής του παλαιού θερμαντικού σώματος και η τοποθέτηση 
και σύνδεση νέου στην ίδια θέση 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 326,74 

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8648 Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, ονομ. διαμέτρου 1/2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, 
ρυθμίσεως θερμοκρασίας χώρου ανά θερμαντικό σώμα, 
κοχλιωτής συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
ρακόρ, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,94 

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 50 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000.1Κ Αποξύλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση  μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου - Fan coil 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27 

Αποξύλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου - Fan coil. 
Η εργασία περιλαμβάνει την αποξύλωση - μεταφορά και επανατοποθέτηση της μονάδας 
Fan-coil σε νέα θέση εντός του κτιρίου, την υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση στο δίκτυο 
και την σύνδεση αποχέτευσης. 
Πλήρης εργασία, με υλικά, μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου-παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία . 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,42 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά 

   

Οι μελετητές 
  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 

      

Nτάπα Ελένη 
Πολιτκός Μηχανικός 

  

Σωφρονιάδου Μαρία 
Πολιτκός Μηχανικός 
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