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ΑΡΘΡΑ 

1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

A.T. : 1 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2252 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, 
καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη 
ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο 
εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 5,60 

(Οινγξάθσο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά 

A.T. : 2 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο  ρσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2236 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ 
Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ,  ζρηζηνιίζνπ θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 
 
 
Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 
. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 7,90 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη ελελήληα ιεπηά 

A.T. : 3 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.45 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2275 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη 
πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε 
πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ. Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 16,80 

(Οινγξάθσο) : δέθα έμη θαη νγδόληα ιεπηά 

A.T. : 4 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δώα, κε ηα ρέξηα 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 1101 

Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, 
άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε 
ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ. 
 
 
Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 
 
Σηκή αλά ηφλν (ton). Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 13,50 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά 
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A.T. : 5 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 10.07.02 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  δηά κέζνπ νδώλ πεξηνξηζκέλεο βαηόηεηαο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 1137 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 
Γηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο. 
Δπί νδνχ κε επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h. 
 
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,45 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε ιεπηά 

A.T. : 6 
  

Άξζξν : ΟΓΟ ΙΓΙΟ.1110 Γηαρείξηζε κε επηθπλδπλώλ απνβιιεησλ εθζθαθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηξδαθηζεσλ 
(Α.Δ.Κ.Κ.) ζε πηζηνπνηεκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΔΟ 1110 

Γηαρείξηζε κε επηθηλδχλσλ ΑΔΚΚ φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/23-08-2012 
(Φ.Δ.Κ. 1312/Β/24-8-2010) ζε πηζηνπνηεκέλν, απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.) 
ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (..Δ.Γ.) 
 
ηελ παξνχζα ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ Α.Δ.Κ.Κ. απφ ην ρψξν παξαγσγήο ηνπο 
ζηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο. 
 
Η πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε επηθηλδχλσλ  Α.Δ.Κ.Κ. φπσο απηά 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. 13588/725/28-03-2016 (Φ.Δ.Κ. 383/Β/28-03-2006). 
 
Δπηκέηξεζε κε ην δπγνιφγην ζηε Μνλάδα Α.Δ.Κ.Κ. θαηά ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα. 
 
Σηκή αλά (tn) ηφλν. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 3,02 

(Οινγξάθσο) : ηξία θαη δύν ιεπηά 

A.T. : 7 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Δπελδύζεηο βαζκίδσλ κήθνπο έσο 2,00 m κε κάξκαξν ιεπθό, πάρνπο 3 / 2 cm 
(βαηήξσλ/κεηώπσλ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7541 

Δπελδχζεηο βαζκίδσλ κήθνπο έσο 2,00 m επζεηψλ ή ινμψλ, κε κάξκαξν ιεπθφ, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ. 
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
 
Δπελδχζεηο βαζκίδσλ κε κάξκαξν πάρνπο   3 / 2 cm.      (βαηήξσλ/κεηψπσλ). 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) πξνζζίαο αθκήο βαηήξσλ. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 39,00 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ελλέα 

A.T. : 8 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 74.30.10 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, ζθιεξνύ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνύ, 
πάρνπο 2 cm, ζε αλαινγία 6 έσο 10 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7442 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, νξζνγσληζκέλεο, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
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ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ. 
 
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο  καξκάξνπ ζθιεξνχ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, 
πάρνπο  2 cm,  ζε αλαινγία  6 έσο 10 ηεκάρηα             αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 94,00 

(Οινγξάθσο) : ελελήληα ηέζζεξα 

A.T. : 9 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 75.58.02 θαινκέξηα καξκάξνπ από κάξκαξν ζθιεξό πάρνπο 2 cm 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7559 

θαινκέξηα απφ καξκάξνπ, απνηεινχκελα απφ έλα ηξαπεδνεηδέο ηεκάρην ή απφ δχν 
νξζνγσληθά ηεκάρηα (θιηκαθσηά), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά 
ιείαλζεο θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε 
εξγαζία θνπήο, ιείαλζεο ή θηεληζκαηνο, ηνπνζέηεζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ. 
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
 
θαινκέξηα απφ κάξκαξν  ζθιεξφ πάρνπο 2 cm. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 18,00 

(Οινγξάθσο) : δέθα νθηώ 

A.T. : 10 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από κάξκαξν καιαθό, πάρνπο 2 cm 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7511 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ καξκάξνπ πιάηνπο έσο 10 cm θαη θαηά ηα ινηπά φπσο ζην 
άξζξν 74.30. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ καξκάξνπ πιάηνπο έσο 10 cm , ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ. 
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
 
νβαηεπηά απφ  καιαθφ κάξκαξν πάρνπο 2 cm. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 9,50 

(Οινγξάθσο) : ελλέα θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. : 11 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν ζθιεξό / εμαηξεηηθά ζθιεξό κάξκαξν d = 2 cm 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7532 
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Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην 
εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. 
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
 
Πνδηέο παξαζχξσλ απφ  κάξκαξν ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 2 cm. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 84,00 

(Οινγξάθσο) : νγδόληα ηέζζεξα 

A.T. : 12 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 71.21 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7121 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 
2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή 
(ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 13,50 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. : 13 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 71.71 Πξνζαύμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ ιόγσ ύςνπο από ην δάπεδν εξγαζίαο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7171 

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ, αλά 2,00 m πξνζζέηνπ χςνπο πέξαλ ησλ 4,00 m χςνπο 
απφ ην θαηά πεξίπησζε δάπεδν εξγαζίαο (π.ρ. εδάθνο, πεδνδξφκην, εμψζηε). 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,68 

(Οινγξάθσο) : εμήληα νθηώ ιεπηά 

A.T. : 14 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 64.29 Αλνμείδσηνο ρεηξνιηζζήξαο Φ50/2 mm 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6428 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ρεηξνιηζζήξα απφ ζηξνγγπιή αλνμείδσηε δηαηνκή Φ50x2 mm, πνηφηεηαο AISI 
304, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζηεξέσζε κε θαηάιιειν πείξν (αξζεληθφ-ζειπθφ) ή κε ήισζε ή 
ειεθηξνζπγθφιιεζε Argon κε ειεθηξφδηα αλνμεηδψησλ ραιχβσλ. πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, πιήξεο εξγαζία θνπήο, θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε. 
 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) ηνπνζεηεκέλνπ πιήξνπο ρεηξνιηζζήξνο. Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 20,00 

(Οινγξάθσο) : είθνζη 
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A.T. : 15 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ςεπδνξνθήο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6118 

Καηαζθεπή επηπέδνπ ή βαζκηδσηνχ ειαθξνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ςεπδνξνθήο ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν, απνηεινχκελνπ απφ απιέο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ 
κνξθνζίδεξνπ ή δηαηνκέο γαιβαληζκέλεο ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο, εηδηθέο 
γαιβαληζκέλεο ξάβδνπο, γάληδνπο, γσλίεο θαη θνριησηνχο ζπλδέζκνπο νξηδνληίσζεο, 
αλαξηεκέλνπ κε γαιβαληζκέλα βχζκαηα κεραληθήο ή ρεκηθήο αγθχξσζεο, θαη γεληθά 
κνξθνζίδεξνο, ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο 
θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 3,10 

(Οινγξάθσο) : ηξία θαη δέθα ιεπηά 

A.T. : 16 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 78.34 Φεπδνξνθή ηζόπεδε από γπςνζαλίδεο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7809 

Φεπδνξνθή ηζφπεδε, δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ εληαίεο έηνηκεο 
θνηλέο ή αλζπγξέο ή ππξάληνρεο ιείεο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm, νπνπνησλδήπνηε 
δαζηάζεσλ ζε θαηάιιειν ππάξρνληα θξπθφ ζθειεηφ αλάξηεζεο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο 
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-07-10-01 "Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α) Η ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο. 
β) Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κή, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ 
θαη ηειεησκάησλ ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, θαηάιιειεο δηαηνκήο 
θαη αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο 
γ) Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
δ) Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 22,50 

(Οινγξάθσο) : είθνζη δύν θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. : 17 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 50.01.01 Καηαζθεπή παινηνίρσλ από παιόπιηλζνπο θνηλνύο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 4811.1 

Καηαζθεπή παινηνίρσλ θαη επηζηξψζεσλ απφ παιφπιηλζνπο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1051-2 "Yαινο 
γηα δνκηθή ρξήζε - Ταιφηνπβια δφκεζεο θαη επηζηξψζεσλ - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο/ Πξφηππν πξντφληνο", κε ζήκαλζε CE,  ιεπθνχο ή έγρξσκνπο δηαζηάζεσλ 
19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, κε θνλίακα απφ ιεπθφ ηζηκέλην ησλ 150 kg/m3 ή έηνηκν 
θνλίακα θαηά ΔΝ 998-2, κε πξνζζήθε ζηηο ζπλδέζεηο ξάβδσλ νπιηζκνχ 2Φ6 ή 2Φ8 θαη 
πξνο ηηο δχν δηεπζχλζεηο. 
 
Απφ παιφπιηλζνπο θνηλνχο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 135,00 

(Οινγξάθσο) : εθαηόλ ηξηάληα πέληε 
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A.T. : 18 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν65.42 Κνπθώκαηα εμ αινπκηλίνπ, ζεξκνδηαθνπηόκελεο δηαηνκήο, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο 
ρξώκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο παινζηαζίσλ νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ δηα ηελ 
ππνδνρήλ απιώλ,δηπιώλ ή δηδύκσλ παινπηλάθσλ.  Κσδηθόο αλαζεώξεζεο:ΟΙΚ 6542 100% 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6542 

Καηαζθεπή εμ αινπκηλίνπ, ζεξκνδηαθνπηφκελεο δηαηνκήο, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ρξψκαηνο επηινγήο 
ηεο επίβιεςεο ζπξψλ ή παινζηαζίσλ κεηά ή άλεπ παηδνπξηψλ αλνηγνκέλσλ κνλνθχιισλ, δηθχιισλ ή 
πνιπθχιισλ εθ πεξζίδσλ ζηαζεξψλ νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, δηα ηελ ππνδνρήλ απιψλ, δηπιψλ ή δηδχκσλ 
παινπηλάθσλ κεηά ή άλεπ θεγγίηνπ αλνηγνκέλνπ ή ζηαζεξνχ αιιά κε θχιια φια αλνηγφκελα ή ζπξφκελα 
επαιιήισο ρσλεπηά εληφο ηνίρνπ ή κή ρσλεπηά φια ή κέξνο απηψλ αλνηγφκελα ή ζπξφκελα θαη κέξνο 
απηψλ ζηαζεξά, πεξί νξηδφληηνλ άμνλα ή θαηαθφξπθνλ αιιά εηο ην άθξνλ ηνπ θχιινπ ή ζην κέζνλ ή 
αλαζπξφκελα κεηα ηεο εθ ζηξαληδαξηζηήο (γαιβαληζκέλεο) ζσιήλνο 30/15 mm ή 70/15 mm θάζζεο άλεπ 
ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο απηψλ αιια κε ηελ ππνρξέσζηλ ηεο ηνπνζεηήζεψο ησλ 
(σο βάξνο ππνινγίδνληαη κφλνλ ηα εμ αινπκηλίνπ ρξεζηκνπνηνχκελα ηεκάρηα) ήηνη ελ γέλεη πιηθά θαη 
κηθξνπιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, αλαξηήζεσο ζηεξεψζεσο πξνο ιεηηνπξγίαλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραληζκψλ θχιηζεο, αξίζηεο πνηφηεηνο ησλ θιείζξσλ αζθαιείαο θαη ησλ 
ρεηξνιαβψλ, θαηα ηα ινηπά σο ελ άξζξσ 6006 θαη 6007 νξίδεηαη. 
 
Καη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "θνπθψκαηα αινπκηλίνπ". 
 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  (ππνινγίδνληαη κφλν ηα απφ αινπκίλην ηεκάρηα). Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 19,00 

(Οινγξάθσο) : δέθα ελλέα 

A.T. : 19 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 
mm, (θξύζηαιιν 5 mm, θελό 8 mm, θξύζηαιιν 5 mm) 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7609.2 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή 
πνιιαπινί (LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ 
θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε 
ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε  Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 
 
Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο :22 mm, (θξχζηαιιν 5mm, θελφ 12mm, θξχζηαιιν 5 mm) 
18 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm). 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 50,00 

(Οινγξάθσο) : πελήληα 

A.T. : 20 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε  ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7785.1 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, 
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο-        αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 9,00 

(Οινγξάθσο) : ελλέα 

A.T. : 21 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,  αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, 
αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7785.1 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, 
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο      βάζεσο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 10,10 

(Οινγξάθσο) : δέθα θαη δέθα ιεπηά 

A.T. : 22 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.99 Πξνζαύμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκώλ πάζεο θύζεσο ιόγσ πξνζζέηνπ ύςνπο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7797 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο αλά 2,00 m ή θιάζκα απηψλ πξνζζέηνπ 
χςνπο, πέξαλ ησλ 5,00 m χςνπο απφ ηνπ θαηά πεξίπησζηλ δαπέδνπ εξγαζίαο 
(εδάθνπο, πεδνδξνκίνπ, δαπέδνπ, νξφθνπ, εμσζηψλ). 
 
Σν παξφλ άξζξν δελ αθαξκφδεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα 
ηελ εθέιεζε εξγαζηψλ επί θαηαθνξχθσλ επηθαλεηψλ ή νξνθψλ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,34 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ηέζζεξα ιεπηά 

A.T. : 23 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ γπςνζαλίδσλ κε ρξώκα πδαηηθήο δηαζπνξάο  αθξπιηθήο ή 
βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο λεξνύ, ρσξίο ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7786.1 

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή 
βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ 
γπςνζαλίδσλ, αζηάξσκα κε πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ 
κείσζε ηεο απνξξνθήηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο αθξπιηθήο 
ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηθξηψκαηα 
θαη εξγαζία. 
 
Υσξίο ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 9,00 

(Οινγξάθσο) : ελλέα 
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A.T. : 24 
    

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.71.02 Δθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ βεξληθνρξώκαηνο βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηε ελόο ε δύν 
ζπζηαηηθώλ, κε βεξληθόρξσκα λίηξνπ ελόο ζπζηαηηθνύ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7771 

Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ". 
 
Απφμεζε, αζηάξη, μεξφδηαζκα, ζπαηνπιάξηζκα, ζηνθαξίζκαηα, ςηινζηνθαξίζκαηα, 
δηάζηξσζε αιθπδηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ππνζηξψκαηνο δχν ζπζηαηηθψλ θαη δηάζηξσζε 
βεξληθνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 
 
Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε βεξληθφρξσκα λίηξνπ ελφο ζπζηαηηθνχ 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 13,50 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά 

A.T. : 25 
    

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 77.55 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλκε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή  αθξπιηθώλ 
ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7755 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 
Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 6,70 
 

(Οινγξάθσο) 
: 
 

έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά 

 

Αξζξν 26
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\8551.2) (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 37)  

    Κιηκαηηζηηθφ κεράλεκα (split-system) ςχμεο ζέξκαλζεο απφδνζεο ζε ςχμε 12.000BTU/H , κε inverter,κε 

πεξηζηξνθηθφ ζπκπηεζηή ,ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ, επίηνηρν κε αζχξκαην ρεηξηζηήξην, ηνηο ζσιελψζεηο θαη 

ην θαιψδην επηθνηλσλίαο εζσηεξηθφ κε εμσηεξηθφ κεράλεκα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν καδί κε ηα κηθξνπιηθά ηνπ 

παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. (1 ηεκ.) 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Δλληαθφζηα                                                                   (900,00€) 

 

Αξζξν 27
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\8551.2) (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 37)  

    Κιηκαηηζηηθφ κεράλεκα (split-system) ςχμεο ζέξκαλζεο απφδνζεο ζε ςχμε 18.000BTU/H , κε inverter,κε 

πεξηζηξνθηθφ ζπκπηεζηή ,ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ, επίηνηρν κε αζχξκαην ρεηξηζηήξην, ηνηο ζσιελψζεηο θαη 

ην θαιψδην επηθνηλσλίαο εζσηεξηθφ κε εμσηεξηθφ κεράλεκα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν καδί κε ηα κηθξνπιηθά ηνπ 

παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. (1 ηεκ.) 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Υίιηα ηξηαθφζηα                                                             (1.300,00€) 

 

Αξζξν 28
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\8551.2) (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 37)  

    Κιηκαηηζηηθφ κεράλεκα (split-system) ςχμεο ζέξκαλζεο απφδνζεο ζε ςχμε 24.000BTU/H , κε inverter,κε 

πεξηζηξνθηθφ ζπκπηεζηή ,ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ, επίηνηρν κε αζχξκαην ρεηξηζηήξην, ηνηο ζσιελψζεηο  θαη 

ην θαιψδην επηθνηλσλίαο εζσηεξηθφ κε εμσηεξηθφ κεράλεκα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν καδί κε ηα κηθξνπιηθά ηνπ 

παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. (1 ηεκ.) 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Υίιηα εμαθφζηα                                                               (1.600,00€) 

 

Αξζξν 29
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\9533.3)  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 62 

      Φεθηαθφο αληρλεπηήο θίλεζεο (Radar) παζεηηθψλ ππεξχζξσλ, Grate 2, εκβέιεηαο ηνπιάρηζηνλ 12m θαη 

γσλίαο θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ 90 κνηξψλ, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο επαηζζεζίαο, κε πξνζηαζία απφ 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε ηα κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. (1 ηεκ.)  

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Δμήληα                                     (60,00€) 

 

 Αξζξν 30
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\9533.4)  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 52 

Πιεθηξνιφγην ζπλαγεξκνχ κε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) απφ ην νπνίν ζα γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη κε ειιεληθφ κελνχ  κε ηα κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. (1 ηεκ.)  

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Γηαθφζηα                                                                       (200,00€) 

 

 

 



 

Αξζξν 31
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\9533.5)  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 52 

     Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ  δέθα (10) δσλψλ ( κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 220 VAC/12 VAC, ηξνθνδνηηθφ 

θαη επαλαθνξηηδφκελν ζπζζσξεπηή 12V) επεθηάζηκνο έσο 32 δψλεο, κε δπλαηφηεηεο : 

Υξήζεο έσο 32 θσδηθψλ ρεηξηζκνχ, γηα ΙΡ/GSM/GPRS επηθνηλσλία , Δπηθνηλσλία κε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ, 

γηα απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε φπιηζεο/αθφπιηζεο, Απνζηνιή e-mail, SMS θαη θιήζεο ζε πξνζσπηθά ηειέθσλα, 

δπλαηφηεηα γηα ζχλδεζε 4 ΙΡ θακεξψλ- αηζζεηήξσλ γηα νπηηθή επηβεβαίσζε ηνπ ζπλαγεξκνχ κε ηα κηθξνπιηθά 

ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. (1 ηεκ.)  

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Πεληαθφζηα                                                                   (500,00€) 

 

Αξζξν 32
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\9533.6)  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 52 

   Δμσηεξηθή απηνηξνθνδνηνχκελε ζεηξήλα κε κπαηαξία , αλαιάκπνληα θαλφ, αθνπζηηθή ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 125db, 

κε δηπιφ tamper θαη κεηαιιηθή πξνζηαζία κε ηα κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. (1 ηεκ.)  

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Γηαθφζηα πελήληα                                                              (250,00€) 

 

Αξζξν 33
ν
  (ρ. ΑΣΗΔ 8767.2.1)  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 44 

Καιψδην  ηχπνπ  NYIFY   ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε   πιηθψλ  

θαη  κηθξνυιηθψλ  (ήινη,γχςνο,  ηζηκέλην,  θαζζηηεξνθφιεζε,πέδηια,  κνλσηηθά  θάζε θχζεσο φπσο θαη 

εηδηθά ζηεξίγκαηα) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο  απιάθσλ  θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 

θηηξίνπ, ηνπνζεηήζεσο,δηακνξθψζεσο  θαη  ζπλδέζεσο  ησλ  άθξσλ  απηνχ  (ζηα  θπηία  θαη εμαξηήκαηα 

ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη  πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 

(1 m) 

  8767.  2   Σξηπνιηθφ                         

  8767. 2.  1  Γηαηνκήο  3 Υ 0,75   mm2 

 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Σξία θαη ζαξάληα ιεπηά                                                          (3,40€) 

 

Αξζξν 34
ν
  (ΑΣΗΔ 8766.3.1)  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 46 

Καιψδην  ηχπνπ  ΝΤM ράιθηλσλ  αγσγψλ  νξαηφ  ή  εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε  πιηθψλ  

θαη  κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα,ηαθάθηα,  πέδηια,  θαζζηηεξνθφιιεζε,  

κνλσηηθά  πάζεο  θχζεσο,  φπσο  θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα  ή  αλαινγία  εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ 

θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ  θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο 

θαη  ζπλδέζεσο  ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

(1 m) 

  8766.  3   ηξηπνιηθφ     

 8766. 3.  1  Γηαηνκήο:  3 Υ 1,5 mm2 

 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Πέληε θαη επηά ιεπηά                                                            (5,07€) 

 

Αξζξν 35
ν
  (ΑΣΗΔ 8766.3.2)  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 46 

Καιψδην  ηχπνπ  ΝΤM ράιθηλσλ  αγσγψλ  νξαηφ  ή  εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε  πιηθψλ  

θαη  κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα,ηαθάθηα,  πέδηια,  θαζζηηεξνθφιιεζε,  

κνλσηηθά  πάζεο  θχζεσο,  φπσο  θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα  ή  αλαινγία  εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ 

θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ  θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο 

θαη  ζπλδέζεσο  ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

(1 m) 

  8766.  3   ηξηπνιηθφ     

 8766. 3.  2  Γηαηνκήο:  3 Υ 2,5 mm2 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Πέληε θαη ζαξάληα δχν ιεπηά                                                      (5,42€) 

 

Αξζξν 36
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\8507.2)  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 44  

  Καιψδην ζπλαγεξκνχ γηα ξαληαξ πνιχθισλν, ηχπνπ 2Υ2Υ0,22 mm2 ,κε κφλσζε απφ εηδηθφ PVC , πεξηηχιηγκα 

απφ πνιπεζηέξα, ζσξάθηζε απφ θχιιν αινπκηλίνπ θαη εμσηεξηθφ καλδχα απφ PVC βξαδχθαπζην πνιππνιηθφ κε 

ηα κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. (1m) 

 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Γχν θαη πελήληα ιεπηά                                                          (2,50€) 

 

Αξζξν 37
ν
 (ΙΓΙΟ)      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 44    

Καλάιη πιαζηηθφ δηαζηάζεσλ 20 Υ 12,5 mm γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ κε ηα πιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. 

(1m) 

 

T.E. ΔΤΡΧ : Έλλα                           (1,00€) 

 

Αξζξν 38
ν
 (ΙΓΙΟ)      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 44    

 

Καλάιη πιαζηηθφ δηαζηάζεσλ 20 Υ 20 mm γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ κε ηα πιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. 

(1m) 

 

T.E. ΔΤΡΧ : Έλλα θαη είθνζη ιεπηά                                (1,20€) 

 

Αξζξν 39
ν
 (ΙΓΙΟ)      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 44    

 

Καλάιη πιαζηηθφ δηαζηάζεσλ 100 Υ 50 mm γηα ηε δηέιεπζε θαισδίσλ κε ηα πιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο. 

(1m) 

 

T.E. ΔΤΡΧ : Γέθα πέληε                          (15,00€) 



 

 

Αξζξν 40
ν
 (ΑΣΗΔ Ν\8933.1)  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 59  

 

   Φσηηζηηθφ ζψκα led ηζρχνο 24W, θπθιηθφ θαηάιιειν θαη γηα ςεπδννξνθή , πξνζηαζίαο ΙΡ 20 κε ηα πιηθά 

ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. (1 ηεκ.) 

 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ : Δίθνζη επηά                               (27,00€) 

 

. 

 

 

Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 14 /07/2020 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ14 /07/2020 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 14 /07/2020 
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